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KRISLAI
Piknikas Brocktone
Jiems nepavyko!
Linkolno įspėjimas 
Puola Kenedį 
Ateistų centras

— Rašo 'R. Mizara —

“Laisvės’’ naudai piknikas 
Liepos Ketvirtąją Brocktone 
visais požiūriais buvo geras— 
didelis, spalvingas.

Be kitko programoje daina
vo Hartfordo Laisvės choras, 
vadovaujamas Wilmos Hollis. 
Wilma pati atli'ko solo parti
jas.

Taipgi dainavo brooklyniš- 
kis aidietis-solistas Viktoras 
Beckeris, pianu palydint Mild- 
redai Stenslerienei.

Dainininkus publika priėmė 
entuziastiškai, ypatingai Vik
torą.

Sutikau daugelį ilgokai ne
matytų senų draugų — veikė
jų, bičiulių. Teko sumegsti 
pažinčių su naujais lietuviais. 
Visi gerame ūpe, linksmi.

Daugelis mūsų skaitytojų 
pasimokėjo už savo prenume- 

gavau ir naujų.

■vAemažas skaičius mūsų ge
rų draugų ir draugių paauko
jo po kiek išgalėjo “Laisvės” 
preso pataisymui. Įsivai'zduo- 
kite, kokių mes turime gerų 
patrijotų. Prieina prie manęs 
S. Penkauskas ir sako:

—Priimkite penkinę nuo 
haverhilliečio Augusto Kaz
lausko; jis sunkiai serga, te
bėra ligoninėje, bet kadangi 
negali būti piknike ,tai Au
gustas pasimoka savo “baus
mę”. . .

Taip, A. Kazlauskas serga 
—per trumpą laikotarpį jis 
buvo keturis kartus operuo
tas. Bet draugė Kazlauskie
nė mano, kad jis netrukus 
jau grįš namo. Mes nuošir
džiai Imkime Augustui sėk
mingai ir greitai pasveikti!» __.__

Buvo atvykę trys autobusai, 
pilni žmonių : iš Hartfordo, iš 
Nashua - Lovvellio, taipgi ir 
Lawrenč?aus-Haverhillio.

Mudu su Jonu Grybu lai
mingai grįžome, pasižmonėję 
piknike ir Worcesteryje pas 
Heleną Žilinskienę.

^Smulkiau apie pikniką ža
dėjo parašyti pikniko vado
vėj Geo, Šimaitis ir A. Kan- 
draška.

Dėkoju draugams veikėjams 
už šio pikniko surengimą. Dė
koju dirbusiesiems piknike. 
Dėkoju dainininkams, dalyva
vusiems programoje. Dėkoju 
visiems atsilankiusiems į pik
niką !

Dabar ruoškimės dalyvauti 
“Laisvos” piknike liepos 21 d. 
Cliffside, N. J.

Šiemet “birželinių įvykių” 
minėjimai, kuriuos ruošė “va
duotojai,” buvo visiškai men
kutėliai. Dėl to “veiksniai” 
visomis pakampėmis dejuoja.

Čikagoje,—“Vienybėje” ra
šo E. šulaitis, — į minėjimą 
susirinko tik “nepilna šimtinė 
tautiečių.” “Konsulas” Dauž- 
vardis “išreiškė nepasitenkini-! 
mą negausiu dalyvių skaičiu
mi. .”

Montrealyje,—rašo J. Kar
delis savo gazietoj, — “mi
nėjimas, ruošiamas trijų Pa
baltijo tautų, ši'emet parėjo 
blankiai... Prie paminklo 
Dominijos aikštėje susirinko 
t<tai apie 100 žmonių iš vi
są trijų tautų...”

Tai rodo, kad žmonės jau 
pradeda galvoti; jie mato, 
kad “birželio minėjimus” ruo-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Chicagos majorui neleista 
kalbėti, tapo nušvilptas

Chicago, Ill.—Miesto ma
joras R. J. Daley kaltina 
respublikonus, kad jam bu
vo neleista liepos 4 dieną 
demonstracijoje kalbėti, 
kad jis buvo nušvilptas, nu- 
baubtas nuo estrados. De
monstracija buvo suruoš
ta Negrų pažangos susivie
nijimo ir jos priešakyje 
maršavo majoras Daley. 
Bet kai eisena gatvėmis pa
sibaigė ir prasidėjo susirin
kimas, majoras bandė pasa
kyti prakalbą. Net per 11 
minučių stovėjo ant estra
dos ir bandė kalbėti, bet 
niekas iš to neišėjo, 
nes triukšmas-baubimas ir 
švilpimas jam kalbėti nelei
do. Demonstracijos rengė
jai to nesitikėjo. Susirinki
me pasirodė transparantai

Bijoma naujo Tarybų 
Sąjungos pasiūlymo

Washingtonas. — Val
džios rateliuose labai susi
rūpinusiai sutiktas naujas 
Chruščiovo pasi ū 1 y m a s 
Amerikai ir Anglijai. Ma
noma, kad tasai diplomati
jos žygis gali įnešti dar di
desnį pasidalijimą į NATO 
jėgas.

O kaip žinia, tasai pasiū
lymas yra toks: Mes sutin
kame pasirašyti uždraudi
mą atominių ginklų bandy
mų ant žemės, ore bei van
denyje, bet jūs sutikite pa
sirašyti nepuolimo sutartį 
tarp NATO ir Varšuvos 
Pakto kraštų.

IŠ VISO PASAULIO
Ženeva. —Tarybų Sąjun

gos delegatas Jungtinių 
Tautų ekonominės ir socia
linės tarybos susirinkime 
pasmerkė Irako karą prieš 
kurdų tautą. Jis siūlė, kad 
susirinkimas reikalautų iš 
Irako tą nekaltų žmonių 
žudymą sulaikyti.

Mskva. — Tarybų Sąjun
gos premjeras Chruščiovas 
pasiuntė nuoširdų preziden
tui Kanedžiui ir Amerikos 
žmonėms sveikinimą. Pro
ga: Liepos 4-toji.

Tokio. — Liepos 4 dieną 
įvyko didelė Japonijos žmo
nių demonstracija. Buvo 
nešami tokie šūkiai: “Jan
kiai, grįžkite namo!” “Ša
lin Ikedo kabinetas!”

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos karininkai, net 2,000 
jų, pasiuntė prezidentui 
Goulartui ir kongresui ulti
matumą. Jiems algos turi 
būti pkeltos į 10 dienų, ar
ba jie nuvers valdžią!

Londonas. — Prasidėjo 
byla prieš Italijos fiziką 
Enrico Martelli. Jam pri
metamas šnipinėjimas Ta
rybų naudai.

su įvairiais užrašais už ne
grų teises. Viename buvo 
klausiama: “Ponas majo
rai, kodėl tavo distrikte ne
siranda nė vieno negro?”

Sakoma, kad demonstra
ciją prieš majorą surengė 
Student Nonviolent Coordi
nating Committee Chicagos 
skyrius.

Vėliau susirinkime kalbė
jo senatorius Douglass, ku
riam niekas nekliudė.

Beje, neleista buvo kalbė
ti ir įžymiam negrų dvasi
ninkui James H. Jacksonui. 
Jis kaltinamas tuo, kad jis 
pritarė prez. Kenedžio “pa
tarimui” nutraukti demon
stracijas už civilines lais
ves ir palikti Kongresui tą 
klausimą išspręsti.

Kenedis buvo trečias 
prez. matyt popiežių

Roma. — Prezidento Ke
nedžio atsilankymas pas 
Povilą VI reiškia, kad jis 
buvo trečias JAV preziden
tas turėti audienciją su ka
talikų bažnyčios bosu. Kiti 
du prezidentai buvo: prez. 
Woodrow Wilson 1919 me
tų sausio 4 d. ir Dwight E'i- 
senhoweris 1959 m. gruo
džio 6 d. Kiti Amerikos 
prezidentai vengdavo kokį 
nors oficialų reikalą turėti 
su Vatikano galva.

Maskva. — Įžymusis Ta
rybų Sąjungos darbuotojas 
Kozlovas palengva sveiks
ta.

Stockholmas. — Švedijos 
valdžia pranešė Jungtinėms 
Tautoms, kad pabaigoje šių 
metų 'ji atšauks savo karei- 

Ivius iš Kongo. Ten jie yra 
dalimi Jungtinių Tautų ar
mijos, kuri Konge operuo
ja jau kelinti metai. Švedi
ja savo nutarimo nepaaiš
kina.

Richmond, Va. — Fede
ralinis teismas patvarkė, 
kad uždarymas viešųjų mo
kyklų tik tam, kad išveng
tų integracijos, yra nelega
lus. Uždarytos mokyklos 
turės būti atidarytos.

Washingtonas. — Ameri
kinis Gydytojų Susivieniji
mas turėjo pasitarimą' su 
negrų judėjimo vadais. 
Negrai reikalauja panaiki
nimo segregacijos ir diskri
minacijos gydytojų organi
zacijose.

Adenas. — Yemenas pa
leido ir sugrąžino į Adeną 
16 anglų, kurie buvo per 
klaidą parėję rubežių.

Cairo, Egiptas. — Prie 
statomos užtvankos per 
Aswam upę įvyko baisi eks- 
plizija, kuri nusinešė 10 
gyvybių.

Komunistas lordas 
prieš visus lordus

Londonas.— Lordas Mil
ford, 61 metų, pirmas ko
munistas lordas visoje An
glijos istorijoje. Jis tą titu
lą paveldėjo iš; tėvo, kuris 
šiomis dienomis mirė. Da
bar lordas Milfordas yra 
Anglijos Lordų buto narys. 
Jis jau dalyvavo viename 
buto posėdyje ir pasakė aš
trią kalbą. Jis pasakė, kad 
tas Lordų butas yra visiš
kai nereikalinga įstaiga ir 
turi būti panaikintas. Ki
tiems lordams tai baisiai 
nepatiko.

Iš Chruščiovo kalbos, kuria z
sakė Rytiniame Berlyne

Berlynas. — Lankyda
masis Rytiniame Berlyne 
Tarybų Sąjungos premje
ras Chruščiovas pasakė la
bai rimtą kalbą įvairiais 
tarptautiniais klausimais. 
Joje jis dar kartą priminė, 
kad be galo svarbu yra pa
daryti sutartį su Vokieti- 
jomis ir baigti likviduoti 
visus Antrojo pasaulinio 
karo padarinius. Reikia 
siekti Vokietijų suvieniji
mo, jis sakė, bet tuo tarpu 
to pasiekti neįmanoma.

Savo kalboje Chruščiovas 
plačiai ir aštriai kritikavo 
prezidento Kenedžio kal
bas, pasakytas Vakarų Vo
kietijoje. Tos kalbos, sakė 
jis, griežtai prieštarauja 
tai prakalbai, kurią jis pa
sakė Amerikos universitete 
prieš išvyksiant į Vokietiją. 
Šios kalbos Vokietijoje tik
tai padidino tarptautinę 
šaltojo karo įtampą ir pa
drąsino vokiškus revanšis- 
tus stiprinti savo pavojingą 
veiklą.

Premjeras pakartojo nu
sistatymą, kad Tarybų Są
junga niekados nesutiks su

Atskrido pirmosios kregždės 
—susitikimas su turistėmis
(Specialiai “Laisvei”)

Džiugią naujieną prane
šu jums, mieli draugai ir 
draugės! Jau kelios dienos, 
kaip po mūsų gražuolį Vil
nių skraidžioja kregždės, 
atskridusios net iš užjūrio, 
iš Bostono margos padan
gės. Tai jau tikrai geras 
ženklas, kad ne tik pavasa
ris, bet jau ir vasarėlė mū
sų tėvų šalelėj žydi žaliuo
ja.

Taip, brangieji, pas mus 
svečiuojasi maloni pažan
giųjų lietuvių turistų gru
pė. Nedidelė grupė eks
kursantų, bet įdomi, sklan
di. Visos kregždės ir tik 
vienas žvirblis...

Štai tos visos paeiliui — 
gerbiamos gerai žinomos 
Bostono pažangios veikė
jos. Įsižiūrėjęs, prisiminiau 
ir atpažinau gražiai visas. 
Visos jos įdomios, mielos: 
Marytė Kvietkauskienė,

Užgyre civilių laisvių 
programą Kongrese

Detroit, Mich. — Labai 
rimtos ir svarbios paramos 
prezidento Kenedžio civili
nių laisvių pasiūlymai Kon
gresui susilaukė iš Natio
nal Educational Associa
tion. Tai didžiulė organiza- i 
ei ja, kuri savo konvencijoje 
pirmoje sesijoje užgyre 
prezidento programą. Tik 
keli balsai iš pietinių valsti
jų delegacijų pasig i r d o 
prieš užgyrimą.

Suvažiavime dalyvau j a I 
6,400 delegatų ir 5,000 sve- ■ 
čių. c

nutiesimu šnipinėjimo tink
lo jos teritorijoje po prie
danga taip vadinamų “in
spekcijų”. Jis nurodė, kad 
šiuo tarpu tarp Kenedžio ir 
de Gaullės eina lenktynės 
laimėti Vakarų Vokietiją. 
Jis tas varžybas palygino 
prie dviejų kavalierių, ku
rie varžosi už laimėjimą se
nos beširdės našlės. Toji 
Vokietija yra toji beširdė 
našlė!

Bet Chruščiovo kalbos 
svarbiausias punktas, tai 
buvo jo pasiūlymai Vaka
rams. Jis sakė, kad Tarybų 
Sąjunga jau dabar sutinka 
pasirašyti sutartį dėl už
draudimo atominių bandy
mų ant žemės, vandenyje ir 
ore, kuriems, kaip pripažįs
ta pačios JAV ir Anglija, 
jokių inspekcijų nereikia. 
Bet tuo pat kartu Vakarai 
turi pasirašyti nepuolimo 
sutartį tarp NATO ir Var
šuvos Pakto narių.

Ar Vakarai priims tuos 
sveikus ir praktiškus pa
siūlymus? Pasaulio diplo
matai labai abejoja.

Elena Tamašauskienė, Ve
ronika Kvietkienė, Petro
nėlė Žukauskienė, Barbora 
Mačiukaitė ir Liucija Moc- 
kaitienė. Pastaroji iš 
Bridgeporto. Ir jųjų tarpe 
tik vienas vyras Pranas 
Kvietkauskas.

Pirmas mano susitikimas 
su tolimomis viešniomis vy
ko “Vilniaus” viešbuty, res
torane, prie vakarienės sta
lo. Vyriausias keleivių še
fas ir vadovas Draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsie
niais direktorius, visų mū
sų gerai žinomas ir myli
mas draugas ir bičiulis 
L a u r y nas Kapočius įsi
vedė mane į didįjį resto
rano kambarį. O čia prie 
didžiojo stalo jau sėdi, lau
kia visa mieloji kompanija.

Sužiurom abipusiai visi.
—Na, draugės, ar atpa

žinsite daktarą Kaškiau-
(Tąsa 6-tam pusi.)

Negrų organizacijos jungiasi 
istorinei kovai už teises

New Yorkas. — čionai 
šiomis dienomis įvyko neg
rų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo visos eilės organi
zacijų vadai. Konferencija 
baigėsi susivienijimu net 
septynių organizacijų vedi
mui didžiosios kovos už ci
vilines laisves.

Susivienijo arba sudarė 
bendrą frontą šios organi
zacijos:

Southern Christian Lea
dership Conference

National Association for 
the Advancement of Colo
red People

National Urban League
National Council of Neg

ro Women.
Legal Defense and Edu

cation Fund

Negavo pritarimo, 
atsisako plano

Washingtonas. — Val
džios pareigūnai sako, kad 
mūsų vyriausybė atsisako 
nuo minties reikalauti, kad 
Organization of American 
States aptvertų Kubą eko
nominiu uždraudimu. Pasi
rodo, kad pačios svarbiau
sios Lotynų Amerikos ša
lys, ypač Brazilija, Čilė, 
Meksika griežtai atsisako 
Jungtiniu Valstijų klausyti. 
Niekas daugiau nebelieka 
daryti, kaip tik paties plano 
atsisakyti. Tačiau Ameri
kos vyriausybė ieškosianti 
kitų naujų būdų Kubos pa- 
klupdymui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Praėjusį 

penktadienį, liepos 5 dieną, 
prasidėjo pasitarimai tarp 
Kinijos Komunistų partijos 
ir Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos išlyginimui 
ideologinių nesusipratimų 
bei skirtumų. Tarybinės 
partijos delegacijai vado
vauja Suslovas, o kinie
čiams jų partijos sekreto
rius. Kol kas pasitarimų ei
ga viešai neskelbiama. Ma
noma, kad skirtumai jau 
yra pasireiškę tokiose, ašt
riose formose, jog juos iš
lyginti nebus lengva.

Baltimore, Md. — čionai 
sekmadienį tapo dar sua
reštuota 99 baltų ir juodų 
žmonių, kurie demonstravo 
prieš rasinę segregaciją 
parke., Viena moteriškė 
smarkiai sužeista. Policija 
ir milicija elgėsi su demon
strantais labai brutališkai

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentinius rinki
mus peronistai boikotavo. 
Rinkimų rezultatai dar ne
žinomi.

Willow Grove, Pa. — 
SpiTisminio lėktuvo nelai
mėje užmušta 7 žmonės, 
kurie turėjo pikniką kem

I Student Nonviolent Co- 
! ordinating Committee.

Manoma, kad toks suvie
nytas frontas gerai paveiks 
visą kovą už civilines lais
ves. Toks apsivienijimas 
ypač bus reikalingas prave- 
dimui milžiniško žygio už 
civilines laisves į sostinę 
Washingtona, kuris ruošia
mas rugpjūčio pabaigoje.

Washingtonas. — Prezi 
i dentas Kenedis gavo 27 
| Afrikos tautų protestą 
| prieš senatorių Ellenderį, 
kuris yra pasakęs, kad Af
rikos žmonės esą netinka
mi patys save valdyti. Tai 
laikoma dideliu afrikiečių 

i įžeidimu. €

De Gaulle sutiktas 
be ceremonijų

Bona. — Čia pribuvus 
Prancūzijos prezidentui de 
Gaullei, jis buvo sutiktas be 
jokių ceremonijų. Net 
miesto gatvės nebuvo vėlia
vomis išpuoštos. Bijota, 
kad jeigu bus, suruoštas 
masinis pasitikimas, bet 
žmonių tiek mažai tesusi
rinks, palyginus su ta ma
se, kuri pasitiko prez. Ke
nedį, jog de Gaullė labai įsi
žeis. Be to, jis į Boną atvy
kęs tik biznio reikalais pa
sitarti.

Pekinas. — Kinija ir Ku
ba pasirašė prekybos sutar- 

pėje. Lėktuvo vairuotojas 
spėjo parašiutu nusileisti.

Maskva. —Atvyko Belgi
jos užsienio reikalų minist
ras Spaak tartis su Chruš
čiovu dėl sumažinimo šalto
jo karo įtampos.

Varšuva. — Lenkijos Ko
munistų partija savo suva
žiavimą atidėjo vieneriems 
metams.

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjero pavaduo
tojas Anastas Mikojanas 
dalyvavo Jungtinių Valsti
jų ambasados surengtam 
liepos 4-osios atžymėjimo 
pokylyje. Jis pasakė, kad 
Tarybų Sąjunga yra pada
riusi visus galimus nusilei
dimus ir kad dabar priklau
so Vakarams, ar bus atomi
nių ginklų uždraudimo su
tartis, ar ne. Kaip žinia, 
tuo reikalu konferencija 
Maskvoje prasidės liepos 
15 dieną.

Chicago. — Sudarytas 
bendras kom i t e t a s tarp 
American Medical Associa
tion ir National Medical 
Association kovai prieš ra
sinę diskriminaciją tarp 
gydytojų.
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Kas ka rašo ir sako

Tito—amžinas prezidentas
BIRŽELIO 30 D. Jugoslavijos federalinė asamblė

ja (parlamentas) rinko valdžią. Prezidentu išrinktas 
(ketvirtam terminui) maršalas Tito; išrinktas aklama
cijos būdu. Rinkimai buvo atlikti einant nauja konstitu
cija, kuri suteikia Titui teisę būti šalies prezidentu, 
kiek tik jis nori.

Nauja konstitucija; tačiau, apriboja kitiems val
džios pareigūnams tarnybos laiką; jie negali būti ren
kami tam pačiam postui daugiau kaip dviem terminam.

Tito, mat, yra Jugoslavijos herojus, pasižymėjęs 
partizaninėse kovose prieš hitlerinę okupaciją (karo 
metu) ir prieš Jugoslavijos fašistus.

Lodge—ambasadorius
Pietiniam Vietnamui

PREZIDENTAS KENEDIS paskyrė Henry Cabot 
Lodge ambasadorium Pietų Vietnamui. Lodge—respub
likonų šulas, Eisenhowerio prezidentavimo metu buvęs 
JAV ambasadoriumi Jungtinėse Tautose.

Kadangi Pietų Vietname JAV militaristams nesi
seka, tai prezidentas šaukiasi talkos pas respublikonus, 
kad jie gelbėtų. Jis žino, jog Ii964 metais bus rinkimai 
ir daug kas prikiš Kenedžiui tą košę, kurią jis privirė 
Pietų Vietname. Tada jis galės pasakyti, kad ir Lodge 
prisidėjo prie tos baisios košės virimo.

Tolydžio Pietų Vietname dalykai (Washingtono 
požiūriu) neina geryn, o vis blogyn. Diktatorius Ngo 
Dihn Diem tebespaudžia žmones, saugodamas tik savo 
ir savo klikos interesus. Diem sukėlė prieš save ir bu
distus, kurie sudaro daugumą šalies gyventojų. Apie jo
kias žmonėms laisves tas žmogus nebenori ■■ nei girdėti.

Jau net ir plutokratškas “New York Times” klau
sia: kas bus su Pietų Vietnamu? Girdi, kanuolėmis, 
ginklais, nieko gero nebus pasiekta. Reikalingos re
formos ir jos turi būti skubiai ten pravestos. Bet kas 
jas praves?

Tik jau ne Diemas ir ne Lodge!
Ir taip JAV tebesiunčia į Pietų Vietnamą ginklus 

ir žmones (patarėjus) “demokratijai ginti”, o “demo
kratijos” priešakyje stovi nenaudėlis Diem, baisus viet
namiečių tautos priešas. Ir jis su savo klika vis baisiau 
ir žiauriau engia vietnamiečius.

O mūsų šalyje vis daugiau ir daugiau kyla protestų 
prieš siuntimą į P. Vietnamą amerikinių ginklų ir žmo
nių Diemui padėti.

LIAUDIES MENININKĖS 
E. BABRAVIČIENĖS 
DOVANOS 
KOSMONAUTAMS

Vilniaus “Tiesoje” skai
tome:

— Širdis netilpo krūtinėj, 
kai sužinojau,t;kad . į kosmosą 
pakilo pirmoji.tarybinė mote
ris, — pasakojo “Tiesos” re
dakcijoje apsilankiusi liaudies 
menininkė Elena Babravičie- 
nė. — Tuoj sėdau austi mėly
nas kaip dangus juostas. Vie
ną — Valentinai Tereškovai, 
kitą — Valerijui Bykovskiui. 
Yra sena lietuvių liaudies tra
dicija: prie Nemuno didvyrius 
vainikuodavo juostomis ir rū
tomis. Tegul šiuo papročiu bū
na pagerbti ir kosmoso didvy
riai.

Be to, liaudies menininkė V. 
Tereškovai išsiųs pačius paga
mintus gintarinius karolius ir 
apyrankę; jos austas juostas 
turi ir A. Nikolajevas su P. 
Popovičium. O visi šeši kos
monautai greitai gaus bendrą 
dovaną—E. Babravičienė bai
gia ruošti didelę vėliavą su jų 
siluetais ir vardais. Ši vė
liava bus išpuošta daugybe 
spalvų ir atspalvių.

E. Babravičienės suvenyrai 
iškeliavo ir į Pasaulinį mote
rų kongresą Maskvoje. Tai 
vaikiškos suknelės — dovana 
visų rasių mažyliams. Gražiu 
nacionaliniu ornamentu iš
puošta ir staltiese, skirta šio 
kongreso dalyvei žinomai A- 
merikos lietuvių veikėjai Ievai 
Mizarienei.

Nepavykusi misija
VISKAS RODO, kad prezidentui Kenedžiui kelio

nė į Britaniją ir Italiją nepavyko, kaip jis tikėjosi. Su 
Macmillanu jiedu nieko naujesnio nenutarė; su Darbo 
Partijos vadovu Wilsonu, kuris gal būt bus sekamas 
Britanijos premjeras, nesitarė—Macmillanas nepakvie
tė Wilsono į pasitarimus.

Italijoje prezidentą Kenedį žmonės sutiko šaltai— 
mažai jų dalyvavo jo sutikime. Prezidento šalininkai 
sako, mažai žmonių buvo prezidento sutikti dėl karšto 
oro. Tai, žinoma, netiesa. Italai įpratę kęsti “karštą orą”.

Dar liūdnesnis vaizdas susidarė, kai Italijos saugu
mo (policijos) darbuotojai šiurkščiai apsiėjo su tūlais 
prezidento palydovais amerikiečiais, taipgi su ameriki
niais korespondentais. Sakoma, JAV net pareiškusi 
protestą Italijos valdžiai dėl parodytų prezidento parti
jai šiurkštumų.

Vakarų Vokietijoje, tiesa, prezidentą sutiko šiltai. 
Vokiškieji valdovai rųobilizavo žmones, kiek begalėda
mi, kad jie eitų į gatves ir sveikintų prezidentą. Tas 
pats buvo ir Vakarų Berlyne.

Tačiau ir Vokietijoje būdamas prezidentas nieko 
konkretaus nenutarė nei su Adenaueriu, neigi su jo bu
simuoju įpėdiniu. Adenaueris griežtai laikosi savo sutar
čių su de Gaulle, o pastarasis, kaip žinia, yra nusistatęs 
prieš JAV politiką “apsigynimo” ir branduolinių gink
lų išdirbimo klausimais.

Linksmiausias dienas prezidentas praleido savo 
protėvių tėvynėje Airijoje. Jis čia galėjo laisvai susi
šnekėti, nes airiai dar vis šneka anglų kalba, savo tėvų 
kalbos, gališkos kalbos, mažai kas iš suaugusių airių 
tebemoka.

Puikus obalsis
TARPTAUTINIAME MOTERŲ kongrese Mask

voje buvo iškeltas toks šūkis:
“Moterys, kurios duoda gyvybę, privalo ją ir ginti...”
Šis sakinys, beje, paimtas iš Atsišaukimo, kurį 

Kongresas priėmė paskutinėje sesijoje.
Kai tik gausime to atsišaukimo vertimą, mes jį pa

skelbsime mūsų laikrašty.

APIE BURŽUAZINIŲ 
NACIONALISTŲ 
GAIRIŲ KEITIMĄ

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
birž. 28 d.) to laikraščio,po-

Vpadtabų : ’ rašytojas 
Stasys Šarūnais rašo :■* •' ■;

Čikagoje leidžiamas buržu
azinių nacionalistų laikraštis 
neseniai išspausdino kažkokio 
Lazdinib straipsnį,. kuriame 
jis atvirai ragina savo Bend
rus labiau orientuotis-'į Vaka
rų Vokietiją ir Prancūziją.

“Mūsų (t. y. buržuazinių 
nacionalistų. — S. Š.) viltys, 
—rašo jfe,—gali ateiti tik iš 
Vokietijos-Prancūzijos planų... 
Pridėkime savo mažiukes po
litines korteles ant jų stalo ir 
laukime —;ateis laikas, kada 
ir mes būsime naudingi jų di
džiajame lošime . . . ”

Ką gi1, aiškiau ir nepasaky
ti. Jei anksčiau buržuaziniai 
nacionalistai dar kažkaip dro- 
vėdavosi atvirai kalbėti, jog 
jie yra pasiruošę išbučiuoti 
papades Vakarų Vokietijos 
militaristams ir revanšistams, 
tai dabar jie savo korteles 
viešai deda ant jų stalo.

Ne atsitiktinai' pastaruoju 
metu aplink Bonos kanceliari
jų duris drauge su kitais Ry
tų Europos tautų išvytais vai
nikuotais ir nevainikuotais ka- 
rali’ūkščiais, buvusiais minisb 
rais ir diplomatais šmėščioja 
ir tokie ponai, kaip pagarsė
jęs aferistas Sidzika u s k a s , 
dvarininkas ir fabri kantas 
Karvelis bei į juos panašūs. 
Po neseniai įvykusio eilinio 
šių bankrutavusių politikierių 
sambūrio Bonoje, nacionalis
tai alpo iš džiaugsmo, kad 
juos priėmęs dargi bundesta- 
go frakcijos vadovas Guten- 
bergas. Ir ne koks Gutenbur- 
gas, o baronas fon Gutenbur- 
gas. Gi socialdemokratas Gri
gaitis nesitveria iš pasipūti
mo, kad jo sėbrams per petį 
Bonoje plakšnojo bundestago 
deputatai ir dargi v a i š i n, o 
Miuncheno alumi.

Visa ši komedija Bonoje da
bar atrodo taip juokingai, ly
giai kaip ir dėsningai. Ji dar 
kartą patvirtina tai, ką per 
savo visą istoriją įrodė pa
tys lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai. Tai kalba, kad 
jie tęsia seniai pramintą kelią 
drauge su tomis jėgomis, ku
rios ne kartą niokojo Li'etu- 
vą, pareikalavo tūkstančių au
kų ir neapsakomų kančių iš 
lietuvių tautos. Pirmojo pa
saulinio karo metu jie kelia
klupsčiavo prieš kaizerinius 
okupantu/ i” šlykščių .išdavys
čių kelye nuėjo taip toli, kad 
ome prašyti į Lietuvą kara

liumi vokiškųjų baronų pa- 
gturlaiką fon Urachą. Įsitvir
tinę prie valdžios vairo, jie 
koketavo seu hitleriniais fašis
tais, lengva raiika leido jiems 
atplėšti Klaipėdos kraštą ir 
buvo pasirengę visą Lietuvą 
atiduoti, į Hitlerio nagus.

Didžiausia gėda ji'e paženk
lino save tarnaudami hitleri
niams okupantams antrojo pa
saulinio karo metais. Baigian
tis karui, jie drauge su hitleri
ninkais spruko į Vakarus. 
Kaip žinoma, tuo metu hitle
rininkams ne kokie pyragai 
buvo paruošti^ Tada naciona
listai už dolerius parsidavė 
Amerikos imperialistams ir 
daugelį metų zujo po Vašing
toną ir Niujorką, maldauda
mi, kad dėdė Samas sugrą
žintų jiems Lietuvoje praras
tus dvarus ir fabrikus. Pa
starasis, žinoma, būtų linkęs 
padėti “nuskriaustiesiems” po
nams, bet visa bėda, kad ir 
jo rankutės šiandien per 
trumpos, kai Lietuva yra bro
liškoje tarybinių tautų šeimo
je.

(Užtai pastaruoju metu na
cionalistinius vadeivas malo
niai1 kutena karingi balsai iš 
senųjų šeimininkų tėvonijos— 
Vakarų Vokietijos. To paties 
dėdės Šamo penimi, čia vis la
biau atkunta prie Volgos ne
baigti mušti hitleriniai gene
rolai, vargais negalais kuda
šių išnešusieji “leiteriai” ir 
komisarai. Pamiršę Hitlerio 
laurus, jie rėdosi kryžiuočių 
rūbu ir įžūįiai šūkauja apie 
revanšą. Kaip tik dėl to bur
žuaziniai nacionalistai nu
kreipė savo žvilgsnius į Boną. 
Žinoma, ne dėl gražių akių. 
Jie deda viltis į vokiškuosius 
militaritus ir revanšistus, ti
kėdamiesi, kad šie pasuks is
torijos ratą atgal ir grąžins 
jiems dvarus ir fabrikus.

Tik šį kartą-ponuliai'ne-vis-, 
ką kaip: rėikįant' apskaičiavo 
ir he viską numatė. Jie pa
miršta visų pirma vieną ap
linkybę: jeigu Vakarų- Vokie
tija 'pabandys sukelti karą 
prieš socialistines šalis, ji pir
mosiomis* valandomis -sudegs 
jų, liepsnos verpetuose ir nu
stos egzistavusi.. . O tokiu at
veju, matyti, karštoka bus ne 
tik Bonos kariaunai, bet ir jos 
klapčiukams iš buržuazinių 
nacionalistų tarpo. Taigi, po
nams beliko tik tokia galimy
bė atgauti dvarus ir fabrikus, 
kaip pamatyti savo ausis be 
veidrodžio.

N. CHRUŠČIOVAS 
JAUNIEMS 
KARININKAMS

Tarybų Sąjungos karo 
akademijos, kaip kas metai, 
taip ir šiemet, išleido kari
nių vadų būrį. Birželio 26 
d. N. Chruščiovas juos su
tikdamas, pasakė kalbą, 
kur, tarp kitko, jis primi
ne:

Mes didžiuojamės Tarybine 
Armija ir savo Kariniu Jūrų 
Laivynu!

Sprendžiant Ginkluotosioms 
Pajėgoms iškilusius uždavi
nius, pagrindinį vaidmenį vai
dina vodavaujantieji, politi
niai ir techniniai armijos ir 
laivyno kadrai. Dabar, kai 
visų rūšių ginkluotosios pajė
gos, visų rūšių kariuomenė ap
ginkluotos neregėtos griauna
mosios jėgos ginklu, kai armi
ja aprūpinta radijo elektroni
ka, telemechani'ka, automati
ka ir kita suodėtinga kovos 
technika, mums reikalingi ka
rininkų kadrai, gerai paruošti 
kariškai ir techniškai, gerai 
suvokę marksizmo - leninizmo 
teoriją. Partija visuomet rū
pinosi ir rūpinasi tokių kadrų 
rengimu.

Akademijos baig imas — 
svarbus karininko gyvenimo 
etapas. Jūs apsiginklavote 
marksizmo - leninizmo teori
jos ir karybos žiniomis, nuo
dugniai išmokote teoriją, įgi
jote tvirtą pagrindą, kad ga
lėtumėte sėkmingai dirbti ka
riuomenės dalyse.

Bet akademijoje įgytos ži
nios — ne riba. Sparčios tech
ninės pažangos amžiuje gink
luotė sparčiai vystoma ir to
bulinama. Jums (JUSLU (h J U O 
jaut n a u j a u s i ą techniką,

Gaivus mokslo šaltinis
Laisvei” laiškas iš Vilniaus

Vokiškieji okupantai, bėg
dami iš Vilniaus, padegė 
universitetą. Tik didelių 
prof. K. Bieliuko, rūmų ko
mendanto B. Zarembos ir 
kitų darbuotojų pastangų 
dėka jis buvo išgelbėtas. 
Tačiau ne vien tik tai skau
dino visų širdis. Išdrasky
tos laboratorijos ir kabine
tai, išgrobstyta biblioteka- 
toks palikimas teko po ka
ro. Trūko ir darbuotojų, 
nes susirinko tik apie 30% 
prieškarinio personalo. Ta
čiau šios žaizdos buvo spar
čiai gydomos. Padėjo vy
riausybė, šauniai dirbo dės
tytojai, su ugnele kibo į 
mokslą ir studentai, kurių 
universitete tada tebuvo 
vos 1,599.

Ir štai dabar, kai išvary
ta tokia plati ir gili moks
lo vaga, mes vis mažiaus 
prisimename tą sunkią pra
džią. Ją užgožia dideli pa
siekimai, šviesi ateities per
spektyva.

Per pokario metus uni
versitetas paruošė 8,815 
diplomuotų specialistų. Šie
met šis. būrys pasipildys 
dar 855 jaunaisiais mokyto
jais, matematikais, gamti
ninkais. Šiuo metu univer
sitete mokosi 8,000 studen
tų. Tai dvigubai daugiau, 
negu jų buvo visose Lietu
vos aukštosiose mokyklose 
paskutiniaisiais buržuazi
jos valdymo metais. O at
einančiais mokslo metais 
pas mus mokysis apie 9,000 
stuentų! Ir jei pirmaisiais 
pokario metais.: jie buw 
ruošiami tik stacionariniu 
būdu, tai dabar veikia ir 
neakivaizdinis, ir vakarinis 
skyrius, kuriuose studijuo
ja 4,135 tarnautojai ir dar
bininkai.

Šiandien nerasime res
publikoje kampelio, kur ne
dirbtų universiteto auklėti
niai . Daugelis iš jų žinomi 
mokslo ir visuomenės vei
kėjai, rašytojai ir poetai. 
Tai universiteto rektorius - 
matematikos mokslų dakta
ras J. Kubilius, ekonomikos 
mokslu daktaras K. Meš
kauskas, istorikas doc. J. 
Jurginis, chirurgas doc. A. 
Pronckus, kalbininkai doc. 
V. Mažiulis, doc. Z. Zinke
vičius, rašytojai M. Sluckis,
A. Bieliauskas, Just. Mar
cinkevičius, A. Baltakis, A. 
Maldonis ir daug kitų.

Auga ir jaunoji moksli
ninkų karta. Vien šiais 
metais mokslų daktaro dis
ertacijas apgynė docentai 
M. Gregorauskas, L, Lauce
vičius, A. Marcinkevičius, 
J. Lelis, U. Zaksas, J. Jur
ginis. Iš viso mokslo laips
nius ir vardus turi 183 dar
buotojai. Tai verta seno
sios kartos — profesorių P. 
Brazdžiūno, D. Budrio, J. 
Dagio, K. Daukšo, S. Jan
kausko, A. Minkevičiaus,
B. Pranskaus - Žalionio, Z. 
Žemaičio—pamaina.

Jau nuo pat pirmų kur
sų studentai įsijungia į stu
dentų mokslinės draugijos 
veiklą. O ji pas mus tik-

mokslininkai jąu sukūrė nau
jų jos pavyzdžių, kuriais 
ginkluojamas!. Todėl negali
ma tenkintis akad e m i j o s e 
įgytomis žiniomis, reikia nuo
lat jas tobulinti, atidžiai sek
ti. visas karo mokslo ir techni
kos naujienas.

Nenuilstamai tobulinti savo 
žinias — tik vienas karininko 
veiklos uždavinys. Kitas, ne 
mažiau svarbus — tai mokė
jimas dirbti su žmonėmis. O 
dirbti su žmonėmis — tai kil- 
inaUaias, but ka?'’u i «nn< nn 
siaš dalykas, 

rai gausi: įvairius moksli
nius klausimus sprendžia 
apie 1,500 studentų. Jų 
gvildenamos problemos tu
ri didelę praktinę reikšmę.

Platus žingsnis žengtas 
sporte, meno saviveikloje. 
Universiteto saviveiklinin
kų bei sportininkų pasieki
mai plačiai žinomi ne tik 
mūsų šalyje, bet ir užsieny
je.

Taigi, gražūs pasiekimai, 
bet dar didesni jie bus at
eityje. Ateinančiais metais 
numatoma pastatyti naują 
bendrabutį, rekonstruoti fi
zikos ir matematikos fakul-

Biznis, pridengtas
labdarybe

Pirmojo pasaulinio karo 
metu daugelis lietuvių, bėg
dami nuo vokiškųjų oku
pantų, prieglobstį rado Ru
sijos imperijos gilumoje. 
Jiems reikėjo materialinės 
paramos. Tada pradėjo 
sparčiai steigtis šelpimo 
draugijos, kurios rinkdavo 
lėšas ir už jas išlaikydavo 
badaujančius žmones. Ta
čiau atsirado tokių “veikė
jų”, kurie surinktus pini
gus pasisavindavo. Todėl 
tik maža jų dalis tekdavo 
tiems, kuriems lėšos buvo 
renkamos. Ypatingai buvo 
renkamos lėšos iš užsienyje 
gyvenančių lietuvių, kurie 
tikėjo nutrauktus nuo sa
vęs skatikus aukoją nelai
mės ištiktiems, nuo karo 
n u kentėjusiems tau tie- 
ciams. ■ įi i .■ į i i; * j t. t : < t į

Savo ^labdaringąją veik
lą” plačiai išvystė Lietuvos 
dvasininkija. 1915 m. kun. 
Gabrys grafo Tiškevičiaus 
rekomendacija nusk u bėjo 
pas Kauno gub. Telšių pa
vieto dvarininkę grafienę 
Chuaseul su pasiūlymu 
tapti labdarybės komiteto 
pirmininke. Tačiau čia ne
pavyksta. Lenkų dvasinin
kų paveikta grafienė atsi
sakė. Kun. Gabriui į pa
galbą atskuba kųn. Bartuš- 
ka. Jis, sudaręs “mielašir- 
dingų” dvarininkų sąrašą, 
skuba pas grafą Tiškevičių 
į Šveicariją. Nesvarbu nei 
kelionės lėšos, nei kitos iš
laidos, nes jos šimteriopai 
bus atlygintos “gerųjų 
krikščionių” aukomis.

Šiaip taip pavyksta kun. 
Gabrio pastangomis sulip
dyti “komitetą” iš “demo
kratiškai” nusiteikusių dva
rininkų. Kunigaikštis Joze
fas Puzina, Bronislavas Gi- 
vet Pilsudski —. štai kas 
šelps nuo karo nukentėju
sius lietuvius. Komitetas 
pavadinamas skambiu “Lie- 
vių-lenkų šelpimo komite
to” vardu. Tačiau šie po
nai nenori tuštinti pinigi
nių kokių tai “mužikų” la
bui, jiems rūpi tik labdario 
reputacija.

Nepavykus susitarti su 
“kilmingaisiais”, paklajoję 
po Europą, kunigai Gab
rys, Bartuška ir Steponavi
čius bando sulipdyti stu
dentų draugiją “Rūta”, vė
liau pavadintą “Lithuania”, 
prie kurios buvo sudarytas 
komitetas belaisviams šelp
ti. Draugijos pirmininku 
tapo kun. Purickis, komite
to pirmininku kun, Stepo
navičius.

1915 metais Prancūzijoje 
Montreux mieste kun. Gab
rys įkuria naują “šalpos 
organą” — Informacijos 
biurą, kuriam pats imasi 
vadovauti. Čia reikalai klo- 
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teto rūmus. Ateityje iškils 
modernus universiteto mie^ 
telis.

Universitetas, nuėjęs ilgą 
ir sunkų kelią, šiandien, 
kaip niekad anksčiau, žen
gė platų žingsnį. Tarybų 
valdžia jam išskleidė spar
nus. Svarbiausia respubli
kos kadrų kalvė — turinti 
garbingą revoliucionieriaus, 
mokslininko, rašytojo V. 
Mickevičiaus-Kapsuko var
dą—visomis jėgomis prisi
deda prie naujo, šviesaus 
gyvenimo kūrimo.

V. Sidaras
Universiteto daugiatiražinio f 

laikraščio “Tarybinis studentas" , 
ats. sekretorius Ik

stosi neblogai. Susidaro 25 
tūkstančiai frankų kapita
las. Tai sužinojęs kun: Pu
rickis pareiškia didelį ne
pasitenkinimą : kodėl kun. 
Gabrys vienas gali glemžti 
pinigėlius, surinktus iš A- 
merikos lietuvių. Pasipila 
kun. Purickio laiškai į A- 
meriką, skundžiantieji kun. 
Gabrį. Neskolingas lieka ir 
kun. Gabrys Purickio at
žvilgiu. “Dvasiški ganyto
jai” stengiasi įrodyti, kad 
tik vienas iš jų (kiekvienas 
mano, kad tai jis) gali “tei
singai” šelpti savo tautie
čius. Na, o nukritę “trupi
nėliai”, tai jų dalykas, juk 
“nevalgęs negyvensi”.

1916 m. kun. Purickis su 
savo kolegomis kunigais 
Steponavičiumi ir Dzimicįt- 
vičium įkuria naują. Gene
ralinį nukentėjusiems nuo 
karo šelpti komitetą. Iždi
ninku išrenkamas kunigas 
Bartuška, tuo metu gyve
nantis Friburge. Išvystoma 
aktyvi veikla “gerųjų Ame
rikos lietuvių katalikų” 
tarpe- Pinigai plaukte plau
kia į Generalinio komiteto 
bosą. Tačiau vėl iškyla pro
blema, kas tą kasą tvarkys. 
Ar iždininkas Bartuška, ar 
komiteto narys Steponavi
čius. Užverda atkakli kova 
dėl lietuviškų dolerių. Kun. 
Bartuška skundžiasi savo 
draugams, įvairioms katali
kiškoms draugijoms kuni
gu Steponavičium, kaltin
damas savo konfratrą net 
atviru vogimu. Kun. Stepo
navičius nelieka skolingas 
kun. Bartuškai. “Dvasiški 
tėvai,” pamiršę savo tikybi
nius reikalus, įniršę kovoda 
dėl iždo valdymo, kol paga
liau Generalinis komitetu, 
esant tokioms piautynėms, 
likviduojamas.

Šie trumpi dokumentiniai 
epizodai labai ryškiai nu
šviečia Lietuvos dvasiškijos 
labdarišką veiklą 1-jo pa
saulinio karo metu. Jiems 
rūpi tik prisikimšti pinigi
nes labdarybės sąskaita, o 
vargstantieji “broliai Kris
tuje”, dėl kurių renkamos 
aukos, — tegu pakenčia 
“šioj ašarų pakalnėj,” už 
tai gaus po mirties “dan
gaus karalystę”. Panašiais 
darbeliais šiandien užsiima 
lietuviškieji “dvasios tė
vai”, pakėlę triukšmą dėl 
“vargstančios katalikiško
sios Lietuvos”. Ir vėl vilo- 
jami doleriai iš naivių leng
vatikių žmonelių į sukčių 
nepripildomas kišenes.

A. Kasevičius

Karachi. — Į Pakistaną 
pribuvo Indonezijos prezi
dentas Sukamo. Čionai ps 
svečiuosis keletą dienų Ar 
tarsis su Pakistano valia
vai s.



J. JURGINIS

M. Katkus: ‘Balanos gadynes’ 
autorius

li931 m. pabaigoje Kauno 
universiteto Humanit a r i- 
nių mokslų fakulteto leidi
nyje “Mūsų tautosaka”, 
IV-toje knygoje pasirodė 
stambus Mikalojaus Kat
kaus darbas, pavadintas 
“Balanos gadynė”. Visų 
buvo pripažinta didelė lite
ratūrinė ir rhokslinė-etno- 
grafinė to darbo vertė. Bet 
kas tas Katkus, buržuazinė 
spauda nerašė. Oficiozas

tiek tepastebėjo, kad 
apie autorių spauda rašiu
si, pavadindama jį Lietuvos 
Tolstojum, nes jis, baigęs 
bene du fakultetu ir dėl 
kažkokių priežasčių nega
vęs tarnybos, apsigyveno 
kaime, kad jis jau senas se
nukas. Iš tiesų Katkui tuo
met ėjo 79 metai.

“Balanos gadynės” rank
raštis ketverius metus ėjo 
per atskirų asmenų bei lei
dėjų rankas, kol vargais 
negalais išvydo dienos švie
są. Apie, autorių buržuazi
nėje spaudoje šiek tiek ra
šė jo draugas Žagarės gy
dytojas M. Kuprevičius. 
Daugiau apie Katkų para
šė J. Tumas-Vaižgantas, 
“Balanos gadynės” pasiro
dymo proga. Rašydamas, 
Vaišgantas rėmėsi M. Kat
kaus autobiografija, ją ci
tavo ir žadėjo kada nors 
atspausdinti ištisai, tačiau 
mirė pažado neištesėjęs. 
Katkaus biografija liko ne
paskelbta. Dabar iš suras
tos archyvinės medžiagos 
paaiškėjo, kad buržuazinė 
spauda negalėjo jos skelb
ti. Katkaus gyvenimo ap
rašymas būtų buvęs skaito
mas kaip kaltinamasis ak
tas lietuviškam nacionaliz
mui ir klerikalizmui.

Baigęs Šiauliij gimnaziją 
1873 m., M. Katkus įstojo į 
Maskvos universitetą ir
pradėjo studijuoti matema
tiką. Tuomet rusų inteli
gentijos ir ypač studentijos 
tarpe vyko judėjimas už 
“ėjimą i liaudį”. Masiniai 
tas judėjimas pasireiškė 
1874 m. pavasarį, Katkui 
esant pirmame kurse. Na
rodniku paveikti ir pasi
ruošę “eiti į liaudį”, moky
ti žmones, stengėsi įsigyti 
kokią nors profesiją, reika
linga kaimui. Tuo tikslu 
net buvo steigiamos slaptos 
mokomosios dirbtuvės.
™Ėjimo i liaudį” idėjų pa

veiktas, M. Katkus po vie- 
neriu metų studijų mate
matiką metė ir įstojo į 
Maskvos žemdirbystės ir 
miškininkystės akademija, 
kuri dabar vadinasi K. Ti- 
miriazevo vardo žemės 
ūkio akademija. Pas K. Ti- 
miriazovą, tos akademijos 
profesorių, Katkus studija
vo botanika ir drauge su 
kitais studentais žavėjosi 
juo kaip mokslininku mate
rialistu, demokratu, akty
viu kovotoju už mokslinių 
tyrinėjimų laisvę. Akade
mija tuomet buvo garsi sa
vo dėstytojų ir studentų 
pažangumu. Savo atsimini
muose apie studijas akade
mijoje. Katkus rašo: “Nors 
ne visa gaudavome iš lekci
jų, kas reikia, bet antrame 
kurse buvome laisve s n i. 
Nuliekamą laiką užima 
Darvinas, Tolstojus, Milis, 
Boklis, Spenseris. Vienus 
skaito vienas, kitus — ki-

Žinios pasidalijamos su 
ginčais puikioje akademi
jas skaitykloje. Šiaipjau 
skaitykloje tyla, vaikščioja
me ant pirštų galų”. Aka
demija iš specialios aukšto
sios mokyklos buvo pasida-

riusi humanitarinio lavini
mosi įstaiga, su revoliuci
nėmis studentų nuotaiko
mis. Įsteigta ji buvo 1865 
m. ir uždaryta 1894 m. dėl 
carizmui priešiškų nuotai
kų, o po to perorganizuo
ta į žemės ūkio institutą.

M. Katkus, Vincas Pieta
ris ir Jonas Basanavičius 
Maskvoje buvo pirmieji lie
tuviai studentai. Jie arti
mai susidraugavo. Mokslus 
baigus, jų keliai išsiskyrė. 
V. Pietaris pasidarė gydy
toju ir rašytoju, J. Basana
vičius — gydytoju, moksli
ninku ir buržuazinės visuo
menės veikėju, M. Katkus— 
agronomu valstiečiu, nuė
jusiu į liaudį”.

Agronomui su aukštuoju 
mokslu patekti į liaudį ne
buvo lengva. Sūnaus idėjų 
tėvas nesuprato. Kas tai 
matė, kad tokius didelius 
mokslus baigęs žmogus 
srėbtų barščius, paskui 
žagrę vaikščiotų ir sermė
gą vilkėtų. Tėvų valia M. 
Katkus šęšerius metus tar
navo dvaruose, prie jų ne
pritapo, ponu nepasidarė ir 
1884 m. galutinai sugrįžo 
į 27 hektarų tėvų ūkį Ažy- 
tūnų kaime, Krakių vals
čiuje.

M. Katkus buvo aušri
ninku, knygnešiu, slaptų 
lietuviškų mokyklų moky
toju, valstiečių advokatu. 
Dalyvavo 1905 revoliucijo
je, buvo Vilniaus seimo de
legatu ir Krakių valsčiaus 
revoliucinio komiteto na- 
riu.Už dalyvavimą revoliu
cijoje jis atsėdėjo 14 mėne
sių kalėjime.

Susikūrus buržuaz i n e i 
Lietuvos valstybei, Katkus 
ketino mokytojauti. Savo
namuose jis atidarė pradi
nę mokyklą ir kuri laiką 
buvo jos mokytoju. Įstojo į 
mokytojų profesinę sąjun
gą. Visa tai truko neilgai. 
Kėdainių apskrities virši
ninkui, karo komendantui, 
Krakių valsčiaus viršaičiui 
ir vpač Krakių parapijos 
klebonui buvo gerai žino
ma, kad M. Katkus ateis
tas ir atkaklus klerikaliz
mo priešas. Dar 1904 m. A. 
Kuprevičius, str a i p s n i o 
apie Katkų autoriaus tė
vas, ir M. Katkus, buvo ap
kaltinti bedievystės platini
mu ir patraukti į bažnytinį 
teismą, kuris grąsino at
skyrimu nuo bažnyčios ir 
prakeikimu. Krikšči o n y s 
demokratai, būdami val
džioje, negalėjo leisti, kad 
užkietėjęs bedievis mokytų 
vaikus. Mokykla iš Kat
kaus namų buvo iškelta, o 
Katkus iš pradinės mokyk
los mokytojų išvytas. Jį pa
skyrė į ' Plungės “Saulės” 
gimnaziją dėstyti matema
tiką. Bet ir Katkaus dėsto
ma matematika pasirodė 
pavojinga, nes kirtosi su 
kapeliono aiškinimu, kaip 
ir per kiek laiko atsirado 
pasaulis. Valdžia Katkų iš 
mokytojų išvijo, nors to 
meto gimnazijose labai sti
go mokytojų su aukštuoju 
mokslu.

Katkus grižo ūkininkau
ti į gimtąjį kaimą. Apylin
kės valstiečiai išrinko jį sa
vo atstovu į valsčiaus ir ap
skrities tarybas. Gindamas 
valstiečius nuo vietinės val
džios biurokratizmo ir sa
vivaliavimo, Katkus tapo 
pašinu apskrities viršinin
kui ir viršaičiui. Policija 
pasidarė nuolatinis svečias 
Katkaus namuose. Klebo
nas ir nuovados viršininkas 
rinko iš valstiečių parody-

LIZDAS PO STALU
Aš gyvenu trečiame aukš

te.
Ant palangės burkuoja 

balandžiai.
Gera jiems ant palangės. 

Kai tik įdienoja — mūras 
įšyla. Sėdėdamas/prie savo 
rašomojo stalo, girdžiu, 
kaip jie atskrenda, nutupia, 
vaikšto.

—Burr-kūū... — pabur
kuoja ir vėl vaikštinėja 
prie pat lango stiklo. Kai 
langas atidarytas, balan
džiai žiūri tiesiog į kamba
rį, ir jų mažos, apskritos 
akys tarsi klausia: “O kur 
dingo ta permatoma sie
na? Iš kur atsirado tas ma
žas kiemas?”

Aišku, kad balandžiams 
langas, kai jis būna uždary
tas, atrodo tarsi vaiski sie
na, o kambarys, kai jį gali 
gerai apžiūrėti pro atvirą 
langą, atrodo tarsi mažas 
kiemas tarp keturių sienų.

Brazda balandžiai ant pa
langės ir burkuoja. Du tai 
jau gerai pažįstu: vienas, 
tas, kuris smulkesnis—pil
kai melsvas, antras, ūgiu 
gerokai kresnesnis — tikras 
moliūgas, molio rudumo su 
baltomis dėmėmis. Jiedu at
skrenda ir vis žiūri į mane 
ir į mano kambarį.

Moliūgas burkuoja. Mėly
nasis tyli.

Vieną priešpiet, saulėtą ir 
šiltą, palikau atvertą langą, 
palikau ant stalo atskleis
tas knygas ir išėjau pasi
grožėti sprogstančiomis lie
pomis..

Ten cinksėjo zylės. Tan
kiuose alyvų krūmuose pe
šėsi žvirbliai. Nesuprasi, ko 
šitie pilki triukšmadariai 
pavasarį nepasidalija.

O kai grįžau — kamba
ryje radau netikėtų svečių. 
Ant knygų lentynos vir
šaus tupėjo balandžiai ir 
jaukiai dairėsi. Pažinau iš 
karto. Tai tas pats mėlyna
sis ir rudžkis. Išplasnojo 
abu pro langą.

Ir ko jie taip domisi ma
no kambariu? Ko jie čia 
ieško? Negalėjau suprasti 
tol, kol vieną kartą, porą 
dienų nebuvęs namie, atvy
kau iš kelionės jau sutemus. 
Uždegiau šviesą ir iš karto 
pamačiau, kad buvau už
miršęs priverti langą. Ne
buvo nei liūties, nei vėjo, 
tad viskas baigėsi gerai.

Atsisėdau prie rašomojo 
stalo, garsiai atidariau vie
ną stalčių... ir apstulbau: 
suplakęs sparnais, iš kaž
kur išskrido paukštis ir, 
nupuolęs ant spintos, dairė
si, išsigandęs šviesos. Iš
plasnojo dar vienas spar- 
sparnuotis (man pasirodė, 
kad iš tamsaus kampo nuo 
grindų), trenkėsi į stiklą, 
iškart gerai nepataikęs, ir 
išspruko pro pravirą langą 
laukan.

Pažinau savo senus bičiu
lius — du balandžiusi. Mo
liūgas dar tupėjo ant spin
tos. Plačiai pravėriau lan
gą, ir jis išskrido.

mus, kad Katkus bedievis, 
bolševikas, veikiąs prieš 
valdžią. Kada Katkus, ne
pakęsdamas įžeidinėjimų ir 
grąsinimų savo namuose, 
privertė nuovados viršinin
ką nusiimti kepurę, o vie
nam neklaužadai policinin
kui numetė žvaigždėtą ke
purę ant aslos, reikalas bu
vo išspręstas. Karo komen
dantas majoras Julius Čap
likas, vėliau Smetonos pa
keltas į generolus ir minist
rus, nutarė uždaryti Katkų 
trims mėnesiams į koncen
tracijos stovyklą.

(Bus daugiau)

Tik dabar pastebėjau iš 
po rašomojo stalo kyšantį 
žagarą. Ir viskas kaip mat 
paaiškėjo. Po stalu balan
džiai krovė lizdą.

Langą uždariau . O iš ry
to balandžiai bėginėjo ant 
palangės, liūdnai žvalgėsi ir 
labai norėjo patekti į kam
barį.

Aš visiškai su jais suti
kau, kad mano kambarys— 
puiki vieta lizdui sukti. Pa
togu, saugu, lietus neužlis. 
Bet kas bus, kai man reikės 
ilgam išvykti ir uždaryti 
langą? O į ką pavirs ma
no kambarys, kai išsiris ba- 
landžiukai? Ir, apskritai, 
jiems bus sunku priprasti, 
kai čia nuolat vaikščiosiu ir 
varstysiu duris.

Bet ką su jais daryti? Ba
landžiai vis vaikšto ir vaikš
to palange, snapais badyda
mi stiklą.

Nuėjau ir sukaliau iš len
telių gražią dėžutę. Sanda
rią, tik vienas galas atvi
ras. Pritvirtinau ją prie 
palangės iš lauko pusės. 
Mano balandžiai kaip mat 
prinešė į ją žagarų.

O paskui, dirbdamas prie 
savo stalo, žiūrėdavau, kaip 
mano bičiuliai atskrenda 
pamaitinti mažų balandžiu- 
kų. R. Budrys

(Iš “Pionieriaus”)

Padėka
Širdingai dėkoju visiem 

draugam, kurie, mane lankė 
ligoninėj prisiųsdami užuo
jautos atvirutes, kaip vie
tiniai, taip ir iš kitų mies
tų. Šidingai ačiuoju sesu
tėms, kurios iš New Yorko 
atskrido mane suraminti, 
bet man, esant be sąmonės, 
neteko jas matyti.

Taipgi labai ačiū vieti
niams draugams, kurie pa
tarnavo su automašinomis 
parveždami iš ligoninės ir 
kituose reikaluose.

Taipgi labai ačiū jums, 
kurie atnešėte pagaminę 
maisto man parėjus iš ligo
ninės namo, ar kurie teikė
te bet kokią pagalbą.

Taigi, prašau priimti šitą 
mano padėką ir jeigu ko 
nesuminėjau, prašau atleis
ti. Dabartiniu laiku po bis-- 
kį gėrėju ir manau, kad dar 
teks padirbėti su draugais, 
kurie dirba progreso darba.

Geriausių linkėjimų vi
siems ir visoms. Ir prašau 
priimti šią mano padėką.

P. Semen
1921 Beach Blvd. So.
Gulfport, Fla.

Prierašas:
Atsiunčiu “Laisvei” $5 

dėl pataisymo preso.—P. S.

Boston, Mass.
Reikalinga draugų pagalba

Haverhillietis ilgų metų 
pažangaus judėjimo dar
buotojas ir stambus rėmė
jas kultūrinės spaudos ran
dasi kritiškam stovy. Tai 
d. Augustas Kazlauskas.

Draugai Kazlauskai visą 
gyvenimą tvarkėsi kukliai. 
Per ilgus metus globojo se
nelius iki pavargo. Pasiliuo- 
savę nuo darbingumo, jau
tėsi, jog jųjų paskutinės 
gyvenimo dienos ekonomi
niai aprūpintos, net būda
mas ligoninėj sveikino laik
raščio “Vilnies” suvažiavi
mą ir Naujosios Anglijos 
menininkus su auka.

Šiuos žodžius rašant, d. 
Kazlauskas jau vienuoliktą 
savaitę leidžia ligoninės lo
voje. Jam jau padarė pen
kias operacijas ir dar vie
nos laukia.

Kad skaitytojai suprastų 
kaip mes senesnio amžiaus 
žmonės esame saugūs, jei

gu ištinka nelaimė ir atsi
duriam laisvojo pasaulio li
goninėj. Kazlauskui kai
nuoja ligoninės kambarys 
$38 į dieną, darant opera
cijas prižiūrėjo trys slau
gės, kuriom moka po $18 į 
dieną, su operavimu atsiei
na apie $1,200 (dvylika šim
tų) į'savaitę. ■

Draugui Kazlauskui ne
reikalinga šiuo kartu pini
gų, bet kraujo. Kurie iš
galite, nueikite *į savo mies
to kraujo punktą ir pasaky
kite, jog kraują duodate: 
August Kazlauskas, Peter 
Bent Brigham Hospital, 
Huntington Ave., Boston, 
Mass. Vietos kraujo punk
tas patikrins, ar jūsų krau
jas yra tinkamas, ar ne.

J. Petruškevičius

Shenandoah, Pa.
Pikniko reikalais

Liepos 14 d. įvyks šaunus 
piknikas, kurį bendrai ren
gia Šenadorio ir Makano- 
jaus LLD ir LDS kuopos.

Pikniko vieta yra labai 
graži ir tinkama didesnėm 
sueigom. Aukšti lapuoti ža
liuojanti medžiai, patogūs 
pavėsiai.

Prašome ne tik vietinius, 
bet visus plačios apylinkės 
lietuvius atsilankyti ir tuo- 
mi paremti mūsų spaudą, 
linksmai laiką praleisti.

Bado nereikės kęsti, nes 
mūsų šaunios gaspadinės 
pridarys daug visokių ska
nių valgių.

Pikniko vietą, labai leng
va surasti. Važiuojant 45 
keliu privažiuosite taip va
dinamą Count r y View 
Drive-in Theatre. Po kitu 
šonu tik varsnas iki pikni
ko.

Susitikau ana diena ma- 
kanojietį drg. S. Kuržinską 
ir užklausiau, kaip eina 
pikniko reikalai. Jis sako: 
viskas gerai. Mano, kad šia
me piknike bus daugiau 
pensininkų, negu visame St. 
Petersburg, Fla. Tuo tarpu 
uždūdavo mano busas ir tu
rėjom skirtis. Iki pasima
tymo piknike!

Dėdė Kalnietis

Oakville, Conn.
LDS 31 kuopos piknikas, 

ivykęs birželio 30 d., Theo
dore Morris parkutyje, bu
vo tikrai gražus. Parkutis 
piknikui gerai parengtas, 
žolė trumpai nupiauta, vi
siems dalyviams buvo sma
gu jame vaišintis.

Reikia pasakyti, kad šei
mininkės už paruošimą ska
nių valgių užsipelnė pagy
rimo. Taipgi labai malonu 
buvo matyti jaunas mote
ris šeimininkaujant, o jų 
vaikučiai—mergaitės ir ber- 
berniukai — bėgio j o. krykš
tavo, linksminosi. Buvo la
bai malonu praleisti popie
tę.

Svečiu atsilankė gražus 
būrelis iš plačios apylinkės, 
dvi viešnios buvo iš tolimo 
Buenos Aires miesto. Ar
gentinos . Tai W. J. Dūdos 
sesutė Vanda Staškauskie- 
nė ir LDS prezidento J. Ga
šlūno sesutė Marija Palio
nienė. Jos gavo gerą pro
gą susinažinti su šios apy
linkės lietuviais.-

LDS vice prezidentas J. 
J. Mockaitis pasakė prakal- 
bėle ragindamas darbuotis, 
kad gavus daugiau nauju 
nariu. Jis kvietė įsirašyti 
į LDS tuos, kurie dar ne
priklauso ir galėtu įsirašv- 
ti. Ląbai svarbu būti LDS 
nariais ne tik suaugusiems, 
bet ir vaikučiams. O kas 
svarbiausia, tai kad LDS 
pašalpą didina, o mokesti 
mažina. Galima pigiausiai 
apsidrausti. W. J. Dūda

Žinios iš Lietuvos
“Lietuvių kultūros dienos” 

klausėsi milijonai
Jau antra savaitė kasdien 

vis kitomis mūsų šalies tau
tų kalbomis skamba dainos, 
liaudies melodijos, skaitomi 
literatūros kūriniai, pasa
kojama apie tarybinių res
publikų darbo žmonių gyve
nimą. Visasąjunginio radi
jo suorganizuotas broliš
kųjų kultūrų mėnuo pade
da milijonams klausytojų 
susipažinti su TSRS tautų 
literatūros, meno, kultūros 
lobiais. Birželio 13 d. žo
dis buvo suteiktas Lietuvai.

Ryte per pirmąją progra
mą nuskambėjo radijo apy
braiža “Pirčiupio Motina,” 
kurioje buvo pasakojama 
apie Lenino premijos laure
atą skulptorių G. Jokubonį. 
Lenino premija apdovano
tą jo įžymųjį paminklą fa
šizmo aukoms.

“Nemunas — dainų kraš
tas” — taip pavadintame 
koncerte respublikos savi
veiklininkai atliko liaudies 
ir lietuvių kompozitorių 
dainas. Apie aukštą meni
ninko pašaukimą tarnauti 
liaudžiai, apie partinį, giliai 
idėjini meną kalbėjo Lietu
vos KP CK Vilniaus mies
to komiteto sekretorius F. 
Bieliauskas. O po to vėl 
pasklido muzikos garsai. 
Speciali radijo laida buvo 
skirta jauniesiems mūsų 
respublikos k o m p o z i t o - 
riams — A. Bražinskui, V. 
Barkauskui, R. Žigaičiui, 
A. Rekašiui ir kitiems.

(ELTA)

Nauji gėrimai
VILNIUS. — Karštomis 

vasaros dienomis greičiau 
ima slinkti transporterių 
juostos, suktis mašinos 
“Tauro” kombinate. Dabar 
per diena čia pagaminama 
iki 50 tūkstančių butelių li
monado. Greit gyventojai 
gaus naują tonizuojantį gė
rimą “Sajanas,” kurio tech
nologija jau ruošiama.

Vasarą paspartėja darbo 
tempai ir pieno kombinate. 
Išleidžiama daugiau ledų, 
neseniai pradėtas gaminti 
ne tik gaivinantis, bet ir 
maistingas gėrimas “Snie
gelis,” kurio receptą vilnie
čiams perdavė Maskvos 
maisto pramonės specialis
tai. č. Gerulaitis

žemėtvarkininkai
Vilniuje įvyko Pabaltijo 

respublikų, Baltarusijos, o 
taip pat Leningrado ir 
Kaliningrado sričių žemė
tvarkos, dirvožemio ir 
geodezijos specialistų pasi
tarimas. Į jį atvyko taip 
pat eilės Maskvos institutų 
moksliniai darbuotojai.

Tarybų Lietuvos specia
listai pateikė pasitarimui 
įdomių duomenų apie at
liktus darbus mūsų respub
likoje. Štai Tarybų Lietu
voje baigta ištirti 87 pro
centai visų dirvožemių, 
įvesta tiksli žemės apskai
ta visuose kolūkiuose ir ta
rybiniuose ūkiuose.

V. Burba

žemės sargyboje
Ant aukšto Kauno marių 

kranto stovi vienaaukštis 
mūrinis namas. Atveri du
ris ir atrodo, jog patekai į 
laivą. Trapas veda žemyn, 
į mašinų skyrių. Čia po 
grindimis taliuškena van
duo. Monotoniškai dūzgia 
elektros varikliai. Mirksi 
įvairiaspalvės sig n a 1 i n ė s 
lemputės, įsijungia arba iš
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sijungia automatiniai val
dymo prietaisai!..

Mes — Darsūniškio van
dens kėlimo stotyje.

Statant Kauno HES bu
vo aišku, kad Nemunas ap
sems Darsūniškio miestelį, 
apylinkės laukus. Gyvento
jų iškėlimui į naują vietą 
būtų reikėję nemaža lėšų ir 
triūso. Marių dugne būtų 
atsidūrę ir daugiau kaip 
700 hektarų derlingos že
mės. “Argi negalima rasti 
kitos išeities?..—susimąstė 
tada inžinieriai, statybinin
kai. Ir išeitis buvo rasta. 
Galingi ekskavatoriai supy
lė pylimą. Laukams, esan
tiems žemiau marių lygio, 
grėsė sukalkėjimas. Kad to 
neatsitiktų, Darsūni š k y j e 
buvo pastatyta vandens kė
limo stotis. Galingi siurb
liai “čiulpia” iš laukų po
dirvio bei viršutinius van
denis ir “išpila” juos atgal 
į marias. Per parą stotis 
perpumpuoja 15-20 tūks
tančiu kubiniu metru van
dens.

Stotyje dirba tik du žmo- 
nės-mašinistai Genė ir Al
fonsas Kulabuskai. Jie — 
žemės sargybiniai. Štai už
sižiebė raudona lemputė. 
Vadinasi, laukuose telkiasi 
vanduo, reikia įjungti dar 
viena siurblį. Ir Alfonso 
Kulbušausko žingsniai nu
aidi trapu... Kova už že
mę niekada nesustoja.

J. Raudeliūnas

Lenkų ir anglų kalbomis
K. Požėlos vardo spaustu

vės kolektyvas baigė spaus
dinti lenkų kalba 4 aplan- 
kalus į Lietuvą atvykstan
tiems Lenkijos turistams. 
Juose svečiai supažindina
mi su Vilniaus architektū
riniais paminklais, istorinė
mis - revoliucinėmis vieto
mis.

O anglų kalba kalban
tiems turistams išleistas 
bukletas “Lietuva — ginta
ro kraštas.” Jame patei
kiama trumpa Lietuvos is
torijos apžvalga, pasakoja
ma, kaip suklestėjo mūsų 
kraštas, atkūrus Tarybų 
valdžią. Bukletas iliustruo
tas įdomiomis nuotrauko
mis, vaizduojančiomis įvai
riausias Lietuvos TSR gy
venimo sritis.

A. Meičys

Sukilėliu keliais
KUPIŠKIS. — Adominės 

aštuntmetis mokyklos tu
ristai visus mokslo metus 
rinko medžiagą apie 1863 
metų sukilimo dalyvių veik
lą gimtose apylinkėse. Pra
sidėjus vasaros atostogoms, 
jie surengė įdomų žygį su
kilėlių pėdsakais. Turistai 
pabuvojo Šimonių girioj, 
savo stovyklą įrengė miško 
laukymėje, kur prieš šimtą 
metų stovyklavo sukilę vals- 
tiečiai. Moksleiviai smul
kiai aprašė savo žygį, pa
darė istorinių vietų nuo
traukas. ' Z. Rimša

TEN, KUR GYVENO
M. R. ČIURLIONIS

Druskininkai. Kauno M. 
K. Čiurlionio vardo dailės 
muziejus atidarė čia savo 
filialą. Memorialinis muzie
jus atidarytas M. K. Čiur
lionio gatvėje, namelyje, 
kuriame gyveno ir kūrė 
įžymusis menininkas. Čia 
surinkti asmeniniai M. K. 
Čiurlionio daiktai, jų tarpe 
muzikos instrumentai, pa- • 
letė.

("Vakarines naujienos”)



Justas Paleckis

Kova už demokratij kova už socializmu
(Pabaiga)

Komunistas iš Graikijos 
apibūdino padėtį toje šaly
je, kur veikia dvi konstitu
cijos — viena dėl akių, o 
kita faktiškoji, kuri nu
kreipta prieš komunistus ir 
visus pažangiuosius. Komu
nistams nuteisti išgalvoja- 
mi fantastiškiausi kaltini
mai. Karamanliso vyriau
sybė falsifikavo rinkimus į 
parlamentą. Tačiau svar
biausi įstatymai ne parla
mente, o siauruose komite
tuose. Vyriausybė ruošiasi 
pakeisti konstituciją ir dar 
labiau ją sureakcinti, dar 
labiau aprėžti ir taip men
kas liaudies teises. Tačiau 
Graikijos liaudis jau 18 
metų pasiaukojamai kovo
ja už savo teises. Svarbią 
reikšmę turėjo įkūrimas 
kairiosios demokratinės 
partijos EDA, kuri jungia 
pažangiuosius sluoksnius ir 
kurią plačiai remia gyven
tojai.

Apie kitus kraštus
Apie padėtį arabų ir Lo

tynų Amerikos šalyse pla
čiai dėstė jų atstovai, pa
brėždami nacionalinio išsi
vadavimo kovų reikšmę. Jie 
darė išvadą, kad demokra
tija be nacionalinio išsiva
davimo tėra iliuzija, o ir 
nacionalinis išsivadavimas 
nėra pilnas be .demokrati
nio turinio. Šiose šalyse 
politiniai režimai labai įvai
rūs. Esama fašistinio tipo 
režimų, kaip kai kuriose 
Lotynų Amerikos šalyse, 
režimų, kurie bent forma
liai panašūs į vakarų demo
kratijų režimus, kaip Indi
joje, yra ir absoliutinės ar
ba pusiau absoliutinės mo
narchijos, kaip Saudo Ara
bijoje, Irane, Maroke.

Kova už demokratiją to
se šalyse labai sudėtinga. 
Tenka atsižvelgti į tai, kad, 
nepaisant vidaus režimų 
įvairumo, kai kuriose jų vy
riausybės vykdo antiimpe- 
rialistinę politiką, o kova 
prieš imperializmą šiuo me
tu yra vienas svarbiausių 
uždavinių.

Tų šalių nacionalinė bur
žuazija su jos siaurais kla
siniais interesais (ypač jos 
dešinysis sparnas) bijo liau
dies masių aktyvumo, sten
giasi sulaikyti jį.

Eilėje arabų šalių yra per
sekiojamos komunistų ir ki
tos pažangiosios partijos. 
Jungtinėje Arabų Respubli
koje, Maroke, Alžyre, Tu
nise, Irake komunistų par
tijos uždraustos. Sirijoje 
komunistams ir kitiems de
mokratams tenka sunkiai 
kovoti prieš reakcinius ele
mentus ir imperialistų agen
tus. Aprėžtai demokrati
jai Libane tenka smūgis po 
smūgio, prieš demokratus 
taikomos represijos.

Priklausomose ir koloniji
nėse arabų valstybėse—Jor
danijoje, Saudo Arabijoje, 
Persų įlankos šalyse ir Ade
ne — reakcijos ir imperia
listų teroras nukreiptas 
prieš bet kokią pažangą, 
prieš visus tikrus patriotus. 
Jordanijoje patriotai kan
kinami akivaizdoje “eksper
tų” — buvusių gestapininkų 
iš Vakarų Vokietijos.

Tiesa, kai kuriose arabų 
šalyse, JAR, Sirijoje, Irake 
(prie Kasemo režimo — J. 
P.) vykdomos tam tikros 
socialinės reformos, ypač 
agrarinių santykių atžvil
giu. Alžyro vyriausybė net 
paskelbė norinti kurti kaž
ką panašaus į socializmą. 
Tačiau tai daroma buržua

zijos padėčiai stiprinti, vyk
doma be plačių liaudies ma
sių. Buržuazija nenori leis
ti, kad darbo žmonės pasi
darytų svarbiausiu veikian
čiuoju asmeniu feodalinės- 
kolonijinės sistemos likvi
davimo procese.

Komunistų vaidmuo
Komunistai buvo ir lieka 

arabų šalyse, Lotynų Ame
rikoje, kaip ir visur, nuo
sekliausi kovotojai už liau
dies teises ir demokratiją. 
Bandymai likviduoti ten 
komunistų partijas yra ne
veiksmingi ir nesėkmingi, 
nes tų partijų gyvenimas 
pagrįstas socialine ir isto
rine būtinybe. Jokiais nu
tarimais ar įsakymais bei 
represijomis negalima pa
keisti klasių kovos dėsnių. 
Komunistų partijos įsigijo 
tose šalyse milijonus šali
ninkų. Komunistų svarbiau
sia jėga yra jų politikos 
teisingumas ir tvirti ryšiai 
su plačiomis liaudies masė
mis. Komunistai buvo ir 
lieka avangardu kovos už 
demokratiją; jie jungia ap
link save visas pažangias 
jėgas.

Kova už demokratiją bu
vusiose kolonijose ir ekono
miškai atsilikusiose šalyse 
yra glaudžiai susijusi su 
kova prieš imperializmą. 
Ten, kur demokratinės lais
vės yra mindžiojamos, visa
da yra pavojus, kad nacio
nalinės buržuazijos reakci
nis sparnas nueis naciona
linės išdavystės keliu. To
kių pavyzdžių pakankamai 
matome Lotynų Amerikos 
šalyse, o taip pat Jordani
joje, Pietų Vietname, Pietų 
Korėjoje, kai kuriose jau
nosiose Afrikos šalyse. (Mes 
galime prisiminti ir Lietu
vos pavyzdį, kai buržuazija 
šaukėsi imperialistų pagal-1 niam ir valstybiniam gyve- 
bos prieš savo liaudį 1919inimuų vis dėlto jis negalė- 
m., o taip pat jos vaidmenį jo pakeisti giliai demokra-
hitlerinės okupa c i j o s me- 
tais.)

Apie Kanadą ir JAV
Pranešime demokratinių 

laisvių klausimais kanadie
tis S. Raiersonas pažymėjo, 
kad Kanados ir JAV komu
nistams tų problemų svars
tymas turi didelę reikšmę. 
Kelias į socializmą eina 
įvairiais būdais kovojant 
prieš monopolijas, prieš im
perialistinę reakciją, o taip 
pat ginant ir plečiant demo
kratines laisves, iškovotas 
praeities istorinėse revoliu
cinėse kautynėse. Kaip tik 
komunistai yra paveldėtojai 
viso to, kas buržuazinėje 
demokratijoje yra teigiamo 
ir vertingo, ir jų uždavinys 
demaskuoti tai, kas joje me
lagingo.

Patys * buržuaziniai 
mentatoriai duoda pakan
kamai medžiagos apie de
mokratijos apgauli n g u m ą 
kapitalizmo sąlygomis. Ko
kia gali būti lygybė ir 
demokratija JAV, kur 
pusantro procento turtin
gųjų valdo beveik treč
dalį visų šalies turtų, o di
džiajai daliai gyventojų ten
ka vis 6 procentai turtų. 
Tuo tarpu vyriausybę ir vi
sus valdžios organus suda
ro ne kas kitas, kaip kapi
talistinių monopolijų valdo
vai, kurie trypia ne tik de
mokratijos principus, bet ir 
konstituciją. Kaip tik per
sekiojamieji JAV komunis
tai gina JAV konstituciją ir 
didvyriškai kovoja prieš re
akcininkų vykdomą jos pa
žeidimą.

Eilė buržuazinių filosofų 
reiškia gilų nusivylimą va

dinamojo “laisvojo pasau
lio” ideologiniais pagrin
dais. Kai kurie atvirai pri
pažįsta liberalinės demokra
tijos bankrotą ir neofašiz- 
mo vis didesnį įsigalėjimą 
JAV ir eilėje kitų šalių. 
Tariamosios laisvės šūkiais 
ir kalbomis apie neribotą 
individo laisvę pridengiama 
anti demokratiška, rasisti
nė, šovinistinė kapitalisti
nių m o n o p o 1 i jų politika, 
liaudies masių išnaudoji
mas.

Filosofai M. Fricgandas 
(Lenkija), J. Gibonsas (An
glija), N. Iribadžakas (Bul
garija), P. Mota-Lima (Bra
zilija) ir kiti nuosekliai grio
vė buržuazinės propagan
dos argumentus, nukreiptus 
prieš marksistinę 1 a i s v ė s 
koncepciją, ypatingai prieš 
marksistinę tezę apie istori
nę būtinybę, kuri, jų teigi
mu, nesuderinama su lais
vės s ą vo k a. Marksizmas 
kaip tik gina žmogaus lais
vę, pabrėždamas, kad patys 
žmonės yra savo likimo, sa
vo istorijos ir patys savęs 
kūrėjai. Mūsų epochoje 
žmogaus asmenybė gali pa
siekti tikros laisvės tiktai 
marksistinės partijos eilėse 
arba jos vadovaujamame vi
suomeniniame judėjime.

Išvados
Darydamas pranešimą apie 

socialistinę d e m o k r a tiją, 
daugiausia paliečiau liau
dies masių dalyvavimą vals
tybės valdyme, liaudies at
stovavimą tarybinės val
džios organuose bei tolesnes 
perspektyvas, kuriant ben
dravau dinę valstybę, kuri 
pakeis proletariato dikta
tūros valstybę.

Nors Stalino asmenybės 
kultas padarė žalą parti- 

tinės mūsų socialistinės san
tvarkos esmės. Socializmas 
užtikrino (nepaisant asme
nybės kulto) tarybinei liau
džiai: a) išvystymą ištiso 
komplekso asmens sociali
nių teisių — teisės į darbą, 
mokslą, poilsį, socialinį ap
rūpinimą; b) pilną ir neri
botą rinkimų-laisvę; c) ga
limybę masėms tiesiogiai 
dalyvauti pramonės valdy
me; d) moters klausimo iš
sprendimą; e) realias sąly
gas nacionaliniam klausi
mui išspręsti, visų tautų ir 
tautybių politinį, ekonominį 
ir kultūrinį išsivystymą.

Toliau vystant tarybinę so
cialistinę demokratiją, da
romi žygiai asmenybės kul
to padariniams galutinai 
likviduoti, Tarybų valstybės

ko-' aParat° darbui sustiprinti 
(ir pagerinti, kurti naujoms 
socialistinės demokrat i j o s 
formoms ir institutams, už
tikrinantiems aktyvų liau
dies d a 1 y v a v imą, spren
džiant valstybės reikalus.

Eilė draugų iš liaudies de
mokratijos šalių pavaizdavo 
socialistinės demokrat i j o s 
formų įvairumą jų respub
likose. Bendras yra darbi
ninkų klasės ir jos partijos 
vadovaujamas vaidmuo. Kai 
kuriose, kaip Vengrijoje, 
Rumunijoje, yra viena par
tija, o kitose — Vokietijos 
DR, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, , Bulgarijoje — yra 
kelios partijos arba politi
nės organizacijos. Tačiau 
visos jos veikia vieningai 
socializmo labui.

Visose liaudies demokra
tijos šalyse užtikrintas dar
bo žmonių aktyvus dalyva

A

vimas valstybės kūrybinia
me darbe ne tik per parti
nes, bet ir per daugelį vi
suomeninių organizacijų — 
profesines sąjungas, jauni
mo ir moterų, kūrybines, 
mokslines ir kitokias drau
gijas bei organizacijas.

$ * *
Keturias dienas tęsėsi 

pasikeitimas demokratijos 
klausimais. Jis turėjo ypa
tingą reikšmę šiuo metu, 
kada komunistų partijų 
programose užakcentuotas 
siekimas įvykdyti socialisti
nę revoliuciją taikiu būdu, 
jei yra tam sąlygos ir ga
lima išvengti netaikaus bū
do. Marksizmo pradininkai 
visada laikė, kad demokra
tija yra proletariatui ge
riausia valdžios forma ka
pitalizmo sąlygomis. Reak
cinė buržuazija stengiasi

nususinti demokratijos es
mę ir turinį, paliekant tik 
jos kevalą ir iškabą. Kovos 
už demokratiją vėliavą paė
mė proletariatas, vadovau
jamas komunistų ir darbi
ninkų partijų, sutelkdamas 
aplink save vis platesnius 
valstietijos ir kitus darbo 
žmonių sluoksnius, visus tik
rus pažangos ir demokrati
jos šalininkus. Kova už so
cializmą yra logiškas tos 
kovos tęsinys, nes socializ
mas — aukščiausias demo
kratijos laipsnis, visiško so-1 
cialistinio teisingumo įkūni
jimas. Prahos diskusijoje 
draugai iš kapitalistinių ša
lių turėjo progos susipažin
ti su tuo, kaip vykdoma so
cialistinė demokratija prak
tikoje, su jos tolesnio išsi- 

(vystymo perspektyvomis.
Svarbiausią vietą diskusijo
je užėmė kovos už taiką 
problema, k u r i glaudžiai 
siejasi su kova už demokra-

MIAMI, FLA.
Lietuviška ir kitokia veikla

Birželio baiga, vasaros 
pradžia. Šioje Floridos da
lyje pavasarinis sezonas, 
sakoma, buvo šiltesnis, ne
gu praėjusiais metais. Iš
garsėję Floridos medžiai, 
vadinami Poncianomis., ku
rie birželio mėnesį sužydi 
ugningai raudona spalva, 
irgi savo grožį baigė anks
čiau.

Gal ta šiluma paveikė ir 
Kubos bėglius. Čia prieš 
dvi savaites bėgliai labai 
karštai suriko. Gatvėse -ko
mercinės spaudos platinto
jai pradėjo rėkti: “Invazi
ja Kubon, invazija, invazi
ja!” To riksmo gaidą pa
sigavo radijas ir televizija. 
Skelbė net “komunikatą” iš 
“karo ląuko.” Jie skelbė iš
kėlę Kubon net 500 savo 
karių. O mes -abe jojome 
ir dairėmės gauti rimtesnių 
žinių, nes vietine spauda ne 
visuomet galima patikėti. 
Ir n e t r u k u s “invazijos” 
karštis pradėjo atvėsti. 
Iš penkių šimtų paliko tik 
50, paskiau nukrito iki 10 
ar 15-os. O už poros dienų 
paliko tik didelis “piš.” In
vazijos visai nebuvo, nes 
bėgliai savo jėgomis, be ki
tos valstybės pagalbos in
vazijos pravesti negali.

Bet rašant šią korespon
denciją vietinė spauda pa
skelbė kitą sensacingą “in
vaziją” Kubon. Tik čia vi
sai kita muzika, kita gaida 
spauda uždainavo. Šią “in
vaziją” mūsų spauda tokiu 
pat karščiu kritikuoja, 
smerkia. Kodėl? Todėl, kad 
ši “invazija” reiškia taikos 
simbolį. Ne Kubos bėgliai, 
bet Amerikos kolegijų 59 
studentai Čekoslo v a k i j o s 
lėktuvu nusileido Kubon. 
Amerikos studentai Kubon 
pribuvo ne kariauti prieš 
jos vyriausybę, bet patirti 
Kubos žmonių gyvenimą, 
susipažinti su Kubos revo
liucinėmis reformomis, ku
rios dabar vyksta Kuboje. 
Ir tik todėl “laisvojo” pa
saulio spauda ir vyriausy
bės pareigūnai dabar rėkia, 
gązdina tuos amerikiečius 
studentus visokiomis bau
domis ir kalėjimu . Be to, 
mes jau žinome, kokias 
“laisves” turi Amerikos ne
grai. Taigi, kyla klausimas, 
kokią vertę turi, dažnai 
vartojamas žodis, kad mes 
gyvename “laisvame pasau
lyje”?
Lietuviška veikla Miameje

Lietuvių Socialio Klubo 
veikla eina pirmyn. Pikni
kai (pietūs) vyksta kiek vie-

tiją ir socializmą.

kimas. Kuomet yra vieta 
sueigoms, susirinki m a m s, 
negali būti pateisinimo ne
veikiai. Tik reikia noro, su
manumo. Mūsų kolonijos 
lietuviai veik visi nedarbin
gi. Jie gali susirinkti kultū
riniams darbams šiokiomis 
dienomis, sakysime, popie
čiais. Salė tuo laiku neuž
imta.

Birželio 23-ios ir 30-os 
piknikai buvo kiek mažes
ni, bet sėkmingi. Klubo na
riai supranta organizacijos 
reikšmę ir vertę. Jie daug 
aukoja jos labui darbo ir 
dovanų. Pas mus įsigyvena 
kaip ir tradicija ruošti 
gimtadienių minėjimus 
Socialio Klubo naudai. Jie 
vyksta taip: Šeima ar pa
vieniai ruošia gimtadie
nių minėjimus. Jubiliatai 
padengia maisto lėšas už 
tos dienos pietus-, bet sve
čiai už pietus užsimoka 
taip pat lygiai, kaip ir vi
suomet . Tos pajamos eina 
Klubo naudai.

Birželio 30-os piknike mi
nėjome Skeberdžių šeimos 
gimtadienius. Skeberdžiai 
gerai pažįstami ir šiaurie
čiams. New Jersey valsti
joj jie prieš eilę metų lai
kė užeituvę, darė gerą biz
nį. Dabar jie gyvena Mia
mėje ir yra uolūs LSK dar
buotojai ir rėmėjai.

Klube veikia eilė vyrų, 
bet niekas negali pavaduoti 
Klubo nares moteris. Kiek
vieną sekmadienį jos gami
na šimtui, o kartais dau
giau asmenų pietus. Tai 
darbas pirkimo, virimo, ap- 

! tarnavimo svečių maistu. 
Pietų gaminimas, o po pie
tų visko sutvarkymas. Tai 
didelė pagarba ir padėka 
mūsų moterims. Štai jos, 
veikusios praėjusiuose pa
rengimuose: A. Lack, Vigi- 
nienė, Valilionienė, Bečie- 
nė, Kanapė, F. Giraitytė, 
Milerienė, Jurevičienė, Tam- 
chuk, Daulenskienė, Jones, 
Urbonienė, Benderienė, Ske- 
berdienė, Olga Šimkienė, A. 
Sliekienė ir kitos. (Jei ku
rių vardai bus nesuminėti, 
autorius atsiprašo.)

Ramstis

n ą sekmadienį. Žinoma, 
šiuo metu vieni jų būna di
desni, kiti mažesni. Turis
tų jau nėra. Kai kurie ir 
vietiniai išvyksta kitur ato
stogauti. Buvo išvykęs ir 
Klubo darbštusis iždininkas 
John Koch,—jis grįžo pil- 

inas naujos energijos,inici
atyvos. Ruošiasi ir kiti Klu
bo nariai išvykoms, bet vie
tinės veiklos netrūksta. Ir 
dainos menas veržiasi pir
myn.

Ypač gausus tsvečiais ’ pa
sirodė tėYų pagerbimui pik
nikas birželio 16-tą. Šiame 
piknike garsiau ir gražiau 
suskambėjo lietuviška dai
na. Tai dėka vietinių ex- 
choristų grupei, taip pat 
svečių ukrainiečių, kurie 
atsilankė į pokylį. Bet mu- 
zikališkiausią, graž i a u s i ą 
dalį atliko kaip ir netikėtai 
pribuvęs svečias Bruno 
Nekrashas. Jis yra mu
zikas, vargonininkas, so
listas ir instrumentalistas. 
Jo rankose muzikališkai, 
p r o f e s i o nališkai skamba 
vargonai, pianas, armonika 
ar jo balsu daina. Nekra
shas moka įtraukti į dainos 
talką ir mažiau lavintus 
dainos mėgėjus. Dėkui jam, 
jis davė tėvų pagerbimui 
gražių dainų savu balsu ir 
padėdamas kitiems geriau 
pasireikšti dainos mene.

Gražiai Klubo parengi
muose taikau ja J. Sevensas. 
Jis taip pat yra muzikos 
meno mylėtojas. Jis at
vyksta su savo Tape rekor
deriu ir kitais muzikos in
strumentais, jis geras tal
kininkas prie garsiakalbio. 
Ir, o t, dainą dainuoja grupė 
ar solistas. Jis ją įrekor- 
duoja ir tik už minutės dai
nuotojas jau klauso savo 
dainavimo, girdi savas klai
das, jei jų yra.

Ir dar apie dainos meną. 
Rodos, kad jau tikrai tu
rėsime Miamėje Aido cho
rą. Prie to darbo stojo Jo
nas Thomsonas. Jam orga
nizuoti sekasi. Grupėje jau 
yra apie 20 žmonių — vyrų 
ir moterų. Dauguma jų, o 
gal ir visi—ex-choristai< da
lyvavę įvairiuose choruose. 
Organizacinis darbas jau 
atliktas, grupė išsirinko 
valdybą. Jie turi ir muzi
kos, liaudies dainų. Vei
kiausia stos į Meno Sąjun
gą. Problema yra tik gauti 
mokytoją, vadovą ar vado
vę. '

Numatoma gerinti ir kul
tūrinę veiklą. Apie tai kal
basi LLD nariai. Veikiau
sia tuo reikalu bus susirin-

Mahanoy City, Pa.
Kelrodis į spaudos pikniką

Važiujautieji keliu 309 iš 
rytų, pravažiavę Tamaqua, 
Pa., už kelių mailių ant 
kalnelio rasit mažą mies
telį ir trafiko lempas, tai 
Hometown; čia yra kryžke- 
lis 309 ir 45 kelių. Čia turite 
sukti į kairę — į West 45, 
kuris atves pro Lakewood 
parką į Martishin Grove. 
Pravažiavę Lakewood par
ką dešinėj rasite lauko teatrą, 
o kelias kairėj tuoj įveda į 
mūsų pikniką. Važiuojan
tieji 309 keliu iš šiaurės tu
rite atvažiuoti iki Home
town. Važiuojantieji iš 
West 45 keliu pravažiavęJ 
Mahanoy City ir pervažia
vę Vulcun kalną taipgi pri
važiuosite tą lauko teatrą, 
tai čia ir sukite dešinėn į 
keliuką prieš paveikslų ro
dymą vietą — ta vieta yra 
Hasinsek, ir čia yra Marti
shin Grove.

Prašome visus draugus 
ir drauges iš arti ir toli at
silankyti į šį pikniką, sueiti 
su draugais, puikiai pra
leisti laiką tyrame ore. Ti
kiu, būsite priimti puikiai, 
draugiškai. Taipgi bus vi
sokių gėrimų ir valgių.

Taigi visi į pikniką liepos 
14 d. pas Shenandoah ir 
Mahanoy draugus. Lauksi
me!

Rengimo Komisija
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Oskaras (Robotas)*- 
miršta tylėdamas?

Oskaras gimė JAV, “Fia- 
to” laboratorijoje. Jo svoris 
—86 kilogramai, ūgis —186 
centimetrai. Plieninis Os
karo skeletas — tikro žmo
gaus skeleto kopija, sąna
riai ir audiniai pagaminti 
gumos bei įvairių plastma
sių. Jo nervų sistema — 
elektroniniai jutimo orga
nai, įvairūs registratoriai, 
jautrūs visiems smūgiams 
ir susidūrimams.

Štai toks “žmogus” buvo 
sodinamas į automo b i 1 Ko 
kabiną. Jis pergyveno vijia, 
kas tenka pergyventi vai
ruotojui: dažnai jį išimda
vo iš kabinos sulaužytais 
kaulais, perskelta galva, 
susidūrimų metu jis kar
tais išlėkdavo iš automobi
lio.

Susidūrimai trunka pa
prastai labai trumpai. Išli
kęs gyvas vairuotojas daž
nai tiksliai negali atpasa
koti savo pergyvenimų. Os
karo elektroninė atmintis 
užfiksuoja viską. Po kiek
vieno bandymo dirbtinis 
žmogus buvo kruopščiai ap
žiūrimas. Aštrias ir kam
puotas automobilio dalis, 
nuo kurių jis labiausiai nu
kentėdavo, tekdavo tobulin
ti arba keisti. Taip, pavyz
džiui, priekinis automobilio 
stiklas, Oskarui prie jo pri
silietus, jau išlėkdavo ne- 
sudužęs ir t.t.

Pasirodė, kad staigaus 
automobilio susi dūrimo 
metu, esant 60—80 kilomet
rų per valandą greickū, 
slėgimas į kiekvieną kvSd- 
ratinį centimetrą padidėja 
nuo 15 iki 50 kartų, palygi
nus su vairuotojo svoriu. 
Pavyzdžiui, jei vairuotojas 
sveria 70 kilogramų, tai 
slėgimas į jo kūną siekia 
nuo 1,050 iki 3,500 kilogram- 
mu ant kvadratinio centi
metro. Įvairios kūno dalys 
ne vienodai atsparios sutren
kimams. Nelabai stori kau
lai (pavyzdžiui, krūtinės 
ląstos) gali atlaikyti iki 6-7 
centimetrų įlenkimus. Len
gvai sužalojami ilgieji kau
lai, o ypatingai kaukolė. 
Tai patvirtino Oskaras. 
Prieš kiekvieną bandymą 
jo kūnas buvo padengia
mas specialiu laku, užfik
suojančiu net ir menkiau
sius įdrėskimus.

Bandymų metu nustaty
ta, kad patikima priemonė 
vairuotojų saugumui yra 
įvairūs diržai. Jie turi lįti 
pakankamai tamprūs ’ ir 
elastingi, kad prilaikytų 
vairuotoją staigaus susidū
rimo metu, o vėliau grąžin
tų jį į vietą. Be to, jų įtai
symas turi būti paprastas, 
kad vairuotojas galėtų 
lengvai atsipalaiduoti užsi
degus automobiliui ir t.t.

Atlikta daug įvairiausių 
bandymų. Oskaras daug 
kartų žuvo ir vėl jis buvo 
sodinamas į automobilį, 
kad kiti išliktų gyvi ir svei
ki.

TELEFONAS BE 
RAGELIO

Toks telefonas sukurtas 
Leningrado miesto ir kai
mo telefono ryšių institute. 
Garsinės ir perdavimo da
lys įmontuotos aparato vi
duje. Panaudojus puslaidi
ninkius, telefonas automa
tas bus mažu gabaritu.

Bona. —Vakarų Vokieti
ją vėl aplankys Prancūzas 
prezidentas de Gaulle. Jis 
nori vokiečiams įrodyti, 
kad jis jų geresnis drau
gas, negu prez. Kenedis.



BEJAUSMIS 
’ LANGAS
1963 m. birželio 27 d. rytą 

kaimyno birbanti 
išbudino mane iš 
Negalėdama vėl užmigti, 
atsikėliau ir nusprendžiau 
dar vieną iš viršaus langą 
atsidaryti, nes oras buvo 
dušnas, karštas, termomet
ras rodė arti šimto laipsnių 
šilumos. Abiemis rankomis 
drūčiai langą spaudžiu že
myn, o jis, nelabasis, visu 
smarkumu puolė ant mano 
rankų, aš neturėjau laiko 

pamislyti kas atsitiko, 
tyį; paskiau sužinojau, kad 
abiejų pusių virvės trūko.

Kai atsipeikėjau, pama
čiau, kad neturiu galimy
bės paliuosuoti mano su
traiškytų rankų. O neišpa
sakyti skausmai mane kan
kino. Nesavo balsu šaukiu 
savo vyrą, kad atbėgtų ir 
paliuosuotų mano rankas. 
Bet jis labai drūčiai miega, 
kai miega. Nei perkūnija, 
nei trokų dundėjimai jo ne
išbudina. Bet man kito išė
jimo nebuvo, tik šaukti be 
pertraukos. Matau, stovi 
moteris ant šaligatvio ir 
dairosi į visas puses. Žinau, 
kad ji girdi šaukiantį balsą, 
bet ji nemato manęs. Mat, 
mano langas toli buvo nuo 
gatvės. Atėjo autobusas ir 
ji nuvažiavo.

Aš žvilgterėjau j rankas, 
dar labiau nusigandau. Kai
rės rankos pirštai išsipūtė, 
pamėlynavę, o dešinės visi 
kruvini— kraujo lašas po 
lasrj drip, drip žemyn.

Nežinau už kiek laiko at
sibarė kambario durys. Jo
nas sako: ko tu taip šau
ki? Aš surikau: “Greičiau 
pakelk langą, aš jau nebe
galiu kentėt.” Jis priėjo'mano smalsumą, 
prie lango, pažiūrėjo, nei iš 
vidaus nei iš lauko negali jau išėjusi, 
jo pakelti. Iš virtuvės atsi- atidėliotinų reikalų. Kartu Y- VI. • V 11 . . ,

Kiaulių šėrėją Marijona 
Radzevičienė

mašina 
miego.

Ir ėmusi

Todėl 
pasi-

(Specialiai “Laisvei”)
Ant kalnelio, kurių tiek 

daug apie Alovę, turso vie
niša sodyba. Vėjų gairina
mas, šiaušiasi stogo šiau
dais senutėlis namas. Pa
kalnėn, ežero link nubėga 
ir šnarančiose nendrėse pa
sislepia per dešimtmečius 
numintas takelis.

—Šiuo takeliu ir pateksi
te pas Marijoną Radzevi
čienę, — rodo kolūkiečiai.

Žingsniuoju į paežerę tie
siai per lauką. Kukurūzų 
daigai jau pakilę nuo žemės 
tiek, kad paslėptų varną. 
Bet piktžolės dar bando 
pralenkti augalus. 
Juozas Petkevičius,
kinkęs į kultivatorių plieno 
žirgą — trąktorių, rauna 
jas iš tarpueilių.

—Į kalnelį nė nekopk, — 
pataria jis. — Marijona jau 
senokai išskubėjo iš namų.

Marijona Radzevičienė— 
kiaulių šėrėją. Žinoma, ji 
bus kiaulidėje. Kelio į ją 
neklausiu. Link kiaulidžių, 
karvidžių bėga elektros 
stulpai. Iš Kauno atkelia
vusią Nemuno energiją alo- 
viškiai pasitelkė savo triū
sui palengvinti.

“Poilsio kambarys”—ka
bo lentelė ant vienų durų. 
Praveriu jas. Už staltiese 
padengto stalo sėdi kelios 
moterys. Viena ties laikraš
čiais palinkusi. Dvi mezga. 
Groja radijas. Kambario 
kertėje prigludęs televizo
rius.

—Ką tik pašerėme kiau
les. Ilsimės,—patenkina jos

Marijona Radzev i č i e n e 
Ji turinti he-

nešė peilį, peilis sulinko, o 
langas nei krust.

Aš jau rodos nei žodžio 
nebegaliu ištarti. Prakaitas 
ir ašaros kaip lietus bėga 
per veidą.

Jis vėl išbėgo iš kamba
rio. Gal ėmė tik kelias se
kundes jam sugrįžti su dė
že įrankių, bet man atrodė 
kelios minutės, atrodė gal 
niekad nesugrįš. Jis su drū
tu geležgaliu pakėlė langą 
ir paliuosavo mano pirštus; 
rodos, ir skausmas dingo, 
kai pamačiau, kad visi pirš
tai dar kabo prie mano ran- 
kų.

Įbėgau į virtuvę, pakišau 
p^ • šaltu vandeniu, kad 
skausmus numalšintų. Pas
kira padėjau rankas ant 
stalo. Žiūriu, kad kairės 
rankos pirštus galiu valdy
ti, tai su ja ištiesiau dešinės 
rankos pirštus ir priplojau 
prie stalo, kad kauliukai ly
giai būtų. Mat, man atrodė, 
kad jie jau į šipulius sutrin
ti.

Jonas, kaipo gydytojas, 
atsinešė visokių disenfekci- 
jų ir adatą su siūlu. Na ir 
vėl mano kančios prasidė
jo; kai sudarkytą odą pra
dėjo siūti, tai cypiau ir rai
čiaus kaip koks šuniukas. 
'■ Ant rytojaus nuvežė nu
imti X-Rays. Tada tai lai
minga jaučiausi. X-Ray pa
rodė: kaulai nebuvo suskal
dyti, tik artraičio ženklai 
matėsi.

Gavau lekciją. Reikia bū
ti atsargiai, kai darinė j i 
langus: man ši lekcija buvo 
per skaudi.

Elizabiata R.

Paryžius. — Prancūzijos 
taimeriai išėjo iš kantry
bes dėl žemų kainų jų pro
duktams. Jie užpuldinėja 
turgavietes ir jose produk
tus žaloja.

pasipila klausimai: kas, iš 
kur? Atsakau. Savo ruož
tu pats klausiu. Užsimezga 
pokalbis.

Kiaulidėje, kurioje dirba 
Marijona Radzevičienė, lai
komi tik penimiai. Kiekvie
name garde trinasi apie lo
vius. Kiti jau rausiasi švie
žiuose šiauduose, ruošia 
guolį.

—Ir visus viena Radzevi
čienė šeria? —klausiu mo
terų, kurios pasišovė apro
dyti deputatės “ūkį.”

—Tris šimtus prižiūri ji. 
O čia mūsų augintiniai, — 
mano palydovėmis besan
čios kiaulių šėrėjos Šedžiū- 
tės.

Pasirodo, šioje kiaulidėje 
beveik 1,000 penimių. Ta
čiau visi darbo procesai 
mechanizuoti, todėl trys 
moterys nesunkiai susido
roja.

—Gausi šeimyna, — iš
sprūsta man.

—Nepalyginsi su tuo, kas 
buvo tik įsikūrus kolūkiui, 
noriai pritaria Šedžiūtės.— 
Tuomet viena Marijona ir 
kiaulių šėrėją, ir veršelių 
augintoja dirbo...

Įsivaizduoju jos darbo 
dieną! Pastatų nėra. Van
denį į pašarų virtuvę temk 
rankomis, Jovalą į gardus 
ant pečių išnešiok.

—Turėsi pagalbininkę,— 
pasakė vieną dieną kolūkio 
pirmininkas, atvedęs į tvar
tą Danutę Pliaugaitę.

Bet merginai labiau rū
pėjo atlyginimas, o ne dar
bas. Marijona gi rėžė tei
sybę į akis. Pliaugaitę greit 
pabėgo.

—Teko ir mums nuo Ma
rijonos, — prisimena Še- 
džiūt?s..

Girdi, į tvartą, kur dirbu
sios jos, užsuko Radzevičie
nė. Dirst ji į pašarus—va-

karykštis ėdalas, 
gėdinti. Esą, ne dvare gy
venate . Negražu sau atža
gariomis rankomis dirbti .

, Mūsų pokalbį sutrukdė 
agronomas Bronius Tilin- 
dis. Jis pasakė, kad Mari
jona Radzevičienė esanti 
kolūkio kontoroje.

—Darbščiam žmogui pa
dėsi — jis su kaupu atly
gins, — išgirdau šį sakinį, 
atverdamas duris į kolūkio 
pirmininko kabinetą.

Stasys Vaitkevičius supa
žindino su Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputate Marijona Radzevi
čiene. Jau pagyvenusi, ne
paprastai tyru žvilgsniu 
moteris tvirtai paspaudė 
ranką. Ir tuoj pat kreipėsi 
į pirmininką:

— Aldonai Ališauskaitei 
būtinai išskirkite telyčią iš
simokėtinai.

Tas, tarsi pyktelėjęs ar 
kviesdamas mane liudinin
ku, ėmė lenkti pirštus.

— Šiandien apie telyčią. 
Vakar — apie trobų staty
bą kolūkiečiams. Anądien' 
— pyla už poilsio kambarį 
melžėjoms. Dar anksčiau— 
reikalavimas kaupi a m ų'j ų 
auginimą m e c hanizuoti... 
Nė dienos ramybės neturiu, 
—tačiau jo balse skambėjo 
pasididžiav imas. Atseit, 
štai kokie mūsų žmonės!

Tik Marijona Radzevičie
nė to tarsi nebūtų išgirdu
si.

— Rinkėjų valią reikia 
vykdyti,—tvirtai pasakė ji.

Žinoma, kolūkio pirminin
kas nusileido. Kolūkio ver
šelių augintojai buvo iš
skirta paskola, ji turės kar
vę. O tokių paslaugų žmo
nėms Marijona Radzevičie
nė nė prisiminti nenori. Ir 
tai—ne vien kuklumas.

—Gėrį puoselėti — kiek
vieno žmogaus, pareiga, — 
toks šios eilinės moters po
žiūris į gyvenimą . O taip 
elgtis jai diktuoja žmogaus 
širdis.

Br. Jakštonis
Alytaus rajonas

Gibbstown, N. J.
Sužinojau per jų gimines, 

kad poeto Seno Vinco duk
ters Elzbietos vyras turėjo 
labai 
dabar 
serga, 
visus
pasveikti ir laimingai gy
venti 
tų.

sunkią operaciją ir 
dar labai sunkiai 
Mes visi linkime jam 
sunkumus nugalėti,

dar per daugelį me-

A. Lipčius .

Avalon, N. J
Ateinantį sekmadienį visi 

keliai ves į pamarius, taigi 
pasimatysime pas Joe Be
kampį po num. 147 13 St. 
Visiems iki pasimatymo.

A. Lipčius

Kai per spalį ar gegužį
Kada per Spalį ar Gegužį 
Skaičiuojam tonom anglį, naftą, plieną, 
Mes giedam himną tiems, kur nepalūžę 
Gyvybę lieja į šalies arteriją kiekvieną.
Kai regim mestą plazdąnt giedrą rytą 
Raudono šilko vėliavų liepsnoj,
Mes galvas lenkiame prieš tuos, kur krito 
Šaltoj beužsiplieskiančioj aušroj.
Kai svertais valdome statybų kraną, 
Nubarstom kaimus fermų pastatais, 
Mes kuriam; ateitį taikingą, ramią
Ir sau, ir tiems, kurie po mūs gyvent ateis.

J. Subatavičius
1962. X. 14

Motinos mirtis
žvali tu džiaustei baltinius kieme, 
Toks giedras, mielas buvo rytas!. .
Laiminga penketo vaikų mama, 
Dar veido grožis nenuvytęs. . .
Tik tvilkt staiga!. . Koks sopulys baisus!. . 
Apraibsta akys, žeme svyra. . .
Vos vos drabužėlius vaikų šviesius 
Regi parklupdama ant žvyro.
Ir tu žinai, kad tavo valanda 
Jau išmušė tą mirksnį klaikų. . . 
Pašaukti sūnų jau nebėr kada, 
Kurs ką tik virvę tau palaikė. . .
Pro skausmą gęsta sąmonės šviesa: 
—Gyvensiu jumyse, mielieji!..

•—Sū-ne-e-11. .—Bandei sušukt. . .
šalta tamsa

Vidur dienos kieme tave užliejo.
J. Subatavičius

1962. IX. 7

ŠALIES SARGYBOJE PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Aš kalbu apie laisvės gynėją, 
Apie karį Tarybų šalies .. . 
Su ginklu jis sargybon išėjo, 
Mūsų žemės, kad niekas neliest.

Laisvas kraštas, pakilęs gyventi, 
Šaukia liaudies jaunuosius sūnus:
— Būk prie Baltijos jūros pakrantės, 
Būk, kur teka Amūras sraunus.

Jis ir stovi — rūstus ir plieninis, 
Ginklą rankoje spaudžia kietai. 
Jeigu liepia Tarybų Tėvynė — 
Jis ją saugo budriai, šventai.

Mūsų liaudies darbų ir kūrybos 
Tegu niekas paliest neišdrįs: 
Mūs Tėvynės pasienio sargyboj 
Stovi tvirtas Tarybų karys.

Antanas Tamonis

AGRONOMAS PAVASARIS

Nuo arimų kyla vyturėlis pilkas, 
Kaip jaunoji šypsos obelis balta. 
Lengva rūko skraistę pievos užsivilko, 
Ir pati šiandiena tu visai kita.

Tavo jaunos rankos darbo pasiilgo, 
žemė kaip motulė šaukia vėl tave, 
Vėl lauku takeliais klaidžiosi laiminga, 
Bėgsi vėl per pievas, lyg žalia gatve.

Tu juokies,... Ir <žęme tavo balsą girdi, 
Siūlo savo glėbį išdidi diena.
Atiduosi karštą, tyrą savo širdį, 
Kad brandintų derlių tėviške mana.

Elvyra Pilkauskaitč

PHILADELPHIA, PA

D

Svečiuose pas južintiškius
Mūsų didmiestyje šiuo 

tarpu labai mažai beliko ju- 
žintiškių. O juk južintiškiai 
negi yra kokie atsilikėliai 
nuo kitų. Birželio 1 d. ju- 
žintiškių šeima minėjo 50 
metų vedybų sukaktį.

Prieš 50 metų šie malo
nūs južintiškiai Jonas Si
dabras ir Prakseda sukūrė 
šeimą ir turėjo vedybų po
kylį tų laikų savaitraščio 
“Kovos” name . 1815 E. Mo- 
yemensing Avė. Tuomet jie 
gyveno pas savo dėdę južin- 
tiškį Antaną Bernotą, ku
ris darbavosi
spaustuvėje. Bernotai grį
žo į Lietuvą dar smetoni
niais laikais. Įsisteigus ta
rybinei santvarkai jis dirbo 
tarybinėje įstaigoje, o užė
jus hitlerininkams Antanas 
Bernotas tapo sušaudytas... 
Taigi južintiškiai taipgi tu
ri įdomių prisiminimų.

Sidarbų 50 vedybinių me
tų atžymėjimą surengė jųjų 
sūnūs, Valteris ir Edvar- 
tas, gyven. Radnor, Pa. 
Abu sūnūs yra vedę, augina 
vaikučius. Vyresnysis Val
teris baigęs inžinieriaus 
mokslą su master ir dak
taro laipsniais, turi labai 
atsakomingą darbą, gyvena 
Califfornijoje. Jaunasis 
Edvartas taipgi baigęs che
mijos mokslą, turi svarbią 
tarnybą. Tėvai, kaip ir dau
guma mūsų senesnių atei
vių, bemoksliai ar maža
moksliai, bet ž i n odami, 
kaip sunkus gyvenimas ma
žamokslių, dėjo didžiausias 
pastangas, kad jų vaikai at
siektų lengvesnį gyvenimą.

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

JOHN PUODIS
23 d. birželio, 1963 

43 m. amžiaus
Reiškiame širdingą užuojautą jo tėveliąms 
Apolonijai ir Petrui, sesutei Elenai, taipgi 

visiems giminėms ir artimiesiems. ‘
N. Griciūnienė K. Vikanis
E. L. Tureikiai R. Merkis
W. J. Shapran H. Merkienė
F. P. Walant M. Scotchienė
A. Rakickas A. Žalnieraitienė
G. F. Babickas J. Šmitienė

Taip jų pastangomis abu 
sūnūs puikiai pasižymėjo. 
Betgi įdomu, kad jie neiš
puikę j o ir lietuvių neišsiža
dėjo. Abudu gražiai 
lietuviškai...

Valteris mokymosi 
buvo labai pamėgęs 
tą, atletiką. Įgavo puikiau
sius atsižymėjimus sporte. 
Na ir kadaise Smetonos lai
kais philadelphiečiai jį bu
vo pasiuntę į:Kauną, į ko
kią tai tų laikų olimpijadą. 
Valteris pirma to pokylio 
nuvyko į savo tėvų gimtinę 
Dauliūnų kaimelį, Jūžintų 
parapiją. Jis pamilo savo 
senelį ir užmanė nusivežti į 
Kauną į tas iškilmes. Parū
pino įžangos bilietą, na ir 
seneli eik pamatyt, kaip 
mes vykinsime rungtynes. 
Pats jaunuolio nuėjo į spor
to rungtynę. Na ir kaip 
šis nustebo, kuomet sužino
jo, kad senelis Sidabras ne
buvo įleistas į žiūrovų sėdy
nes dėl to, kad kaimietiškai 
apsirengęs buvo! Tas jau
nuoliui sukėlė didelę ir la
bai pagrįstą neapykantą to
kiai smetoninei santvarkai. 
Jis žinojo, kad Amerikoje į 
sportą, rungtynes, su bilie
tu bile ką leidžia...

Sidabru 50 m. sukakties 
pokylis buvo labai įdomus 
ir tarptautinis. Kadangi 
abiejų žmonos ne lietuvės, o 
aišku, kad jos sąmoningai 
gerbia lietuvius, tai nema
žas būrys svečių buvo nelie
tuvių. Pokylio vedėju buvo 
jaunystės laikų jų prietelis 
jaunasis E. Kenužis, taipgi 
gerai prasilavinęs ir puikiai 
kalbąs lietuviškai.

Buvo iššaukta keletas da
lyvių tarti keletą žodžių ju
biliatų pagarbai.

Sidabrų šeima pažangi. 
Net ir jaunuolių šeimos ne
palaiko ryšių su religijo
mis. Tėvukai Sidabrai 
per laikus gražiai sugyve
na su pažangiečiais. Karo 
laiku, kaip daugeliui lietu
vių šeimų teko pergyventi 
didžiausią baimę, taip ir Si
dabrams ta baimė atėmė 
daug svekatos, nes abudu 
sūnūs buvo ilgoką laiką ka
ro fronte Vokietijoje. Jie 
karų priešai, taikos mylėto
jai? Už tai ir linkėjome 
jiems ilgiausių ir laimingų 
metų.

kalba

laiku 
spor-

Lewiston-Auburn, Me.
Mano padėka

Širdingai dėkoju už priė
jau tą man laike mano sun
kios ligos. Labai dėkui ma
no gyvenimo draugui ir 
vaikams, kurie nemažai dėl 
manęs privargo. Taipgi gi
minėms, draugams iš arti 
ir toli ir Dukterų draugys
tei už gėles <ir atvirutes, iš
reiškiant priejautą laike 
mano sunkios ligos. O la
biausiai esu dėkinga David 
Harkins, physical therapist, 
kuris man padėjo atsistoti 
ant kojų. Mat, buvau supa- 
ralyžuota, kairės rankos ir 
kojos nevaldžiau. Ir su the- 
rapisto pagalba šiandien 
jau jaučiuosi daug geriau. 
O svarbiausia, kad galiu 
pavaikščioti. į

Su šia mano padėka kar
tu siunčiu kad ir mažą au
ką $2 “Laisvei”. Esu links- 

kad nors tiek išgaliu.
Emilia Krapavickienė

ma,

Chester, Pa.
Labai sunkiai susirgo Vy

tauto pašalpinio klubo pir
mininkas Antanas Plitni- 
kas. Linkiu jam greitai 
pasveikti ir darbuotis kuo 
daugiausia tarp Chesterio 
lietuvių. Mes mažai čia A- 
merikoje gimusių ir augu
sių turime, kurie taip pui
kiai lietuviškai kalbėtų ir 
rašytų.

A. Lipčius

Južinfiškis

IBI

HELP WANTED MALE

REFRIGERATION ENGINEER.

Must have New Jersey Blue Seal 
Operator’s license. Apply at office.

HADDON ICE & COAL CO. 
Pennsylvania & Reading Railroad 
Redman Ave., Haddonfield, N. J.

(50-56)

Help Wanted — Female

WOMAN. For housework and 
ironing. Must live in. Own room & 
TV (private). Fond of children. 
Refs. For summer home in Ocean 
City, N. J. Winter residence in 
country (So. Jersey). $45.00weekly. 
Write: A. Imbesi, Estelle Manor, N. J.

(50-54)

Cliffside, N. J.
Apie “Laisvės” pikniką, čia 
rengiamą liepos 21 dieną
Cliffsidiečiai kviečia m e 

lietuvius iš visų kolonijų ir 
valstijų atvykti į šitą nepa
prastai gražų pikniką. Visi 
užtikrintai turėsite gerus 
laikus. Svarbu, kad tuo pa
čiu kartu paremsit laikraš
tį “Laisvę”.

Piknike bus įvairiausių 
valgių ir gėrimų. Visą ruo
šos darbą atliks Jurgis Sta- 
siukaitis ir J. Bakūnas.

Pikniko vieta: Grove 
Park, 207 Walker St.

Piknikas tęsis iki vėlu
mos nakties. Jeigu iš ryto 
lytų, tai piknikas būtų ati
dėtas į kitą dieną. Bet ne
reikia bijoti, jeigu pradėtų 
lyti piknikui besitęsiant, 
mes turime paėmę svetainę, 
tai galėsime pikniką už
baigti svetainėje.

Palisade Amusement Par
ke yra didelės maudynės. 
Tai gražiausias parkas vi
soje Amerikoje. Ten yra 
daugybė visokių kitokių pa
togių pasilinksminimų.

DerenčiusDraugas 
vėl išvežtas į Memorial 
ligoninę, kuri randasi New 
Yorko mieste ant 68th St. 
Atsirado skaudulys ant gal
vos. Pasidavė operacijai. 
Linkime draugui Derenčiui 
kuo greičiausiai pasveikti.

Baisi nelaimė ištiko An
thony Trainelis, 17 metų. 
Birželio 16 d. buvo išvažia
vęs maudytis ir prigėrė. 
Gaila, buvo gabus mokslei
vis. Mes visi labai atjaučia
me jo tėvams toje nelaimė
je.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Bendras Piknikas

Rengia LLD 11 kp. ir LDS 57 
Liepos 14 d. Olympia Parke. Kvie
čiame iš plačios apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame piknike, praleisti 
smagiai laiką. Turėsime skanių 
įvairių valgių, specialiai tik šiam 
piknikui pagaminti. Kviečia Ren
gimo Komisija. (54-55)

SHENANDOAH ir MAHANOY CITY, PA.

ŠAUNUS PIKNIKAS
Rengia bendrai LLD ir LDS Kuopos

Liepos 14 July
Hosensack ant Martishin Grove <B

Netoli nuo Lakewood Parko, prie kelio 45

Parkas labai gražus ir tinkamai įrengtas piknikams. ;

Puiki vieta atsivėdinimui ir pasilinksminimui. 
Širdingai kviečiame vietinius ir iš toliau atsilankyti. 
Ne per toliausia ir iš New Jersey valstijos atvykti. 
Keliai dabar geri, automobiliais puikus atvažiavimas.

Rengėjai

5 p.-Laisve (Liberty)— Antra d., Liepos (July) 9, 1963



Atskrido pirmosios kregždes IŠ LAIŠKŲ
«sr-

Tąsa iš 1-mo pusi.) 
čių-Kaškaitį ?—su šilta šyp
sena prabilo draugas Kapo
čius.

Tučtuojau sužibo veidai, 
suspindėjo akys: veik visos 
iš karto džiaugsmingai rik
telėjo:

—Daktaras Kaškiaučius! 
mūsų mielas Kaškaitis!

Ir puolam sveikintis, 
spausti kratyti rankas ir 
rankytes.

—O, mūsų gerasis drau
gas daktaras! Pas mus 
nakvodavot, su sveikatos 
prakalbomis atvažiavę! At
menat?

—Pas mus irgi būdavo 
daktaro nakvynė. Aš net iš 
stoties parsivežiau namo.

Ir dar panašiai skambėjo 
kęli sujaudinti balsai. Ir 
visi; veiduose švytėjo šiltos 
šypsenos. Pagyvėjo atmos
fera.

—Taip, taip, prisimenu 
gerai, prisimenu. Tai jau 
buvo prieš keliolika metu,-- 
atsakinėjau, įdėmiai įsižiū
rėdamas j veidų bruožus...

Ir prasidėjo pokalbiai.
—Aš jum atvežiau širdin

gų linkėjimų nuo bostonie
čių: nuo Barčių — Karoli
nos ir Ignasiaus!

—Kaip malonu! Pas mie; 
luošius draugus Barčius ke
lias dienas viešėjau, bent 
keliais atvejais. Puikūs, 
malonūs bičiuliai draugai!

—Linkėjimai jums. išDor- 
česterio, nuo Rainardų — 
Julytės ir Stasio.

—Kaip didžiai miela! Pas 
mieluosius Rainardus nak
vojau, rodos, Kembridže. 
Julytė taip dailiai dainuo
davo! Kembridže ir ilgiau 
apsistodavau pas daktarą! 
Repšį. Gražiutę tokią duk
rytę turėjo...

—Dabar daktaras Jdtl^s 
Repšis Dorčestery. Jis man 
idavė jums vitaminų piliu
lių ir tablečių...

—Ar šitaip? — pradžiu
gau.—Tai geras vyras, dak
taras Renšis ir jo mieloji 
draugė Elzbiečiutė, slaugė!

—Po vakarienės nueisime 
į mano kambarį, aš jum 
paduosiu ryšulėli, — aiški
na Marytė Kvietkauskienė.

Pavakarieniavę, k o p ė m 
laiptais į viršų, į antrą 
aukšta. Marytė ir Pranas 
Kvietkauskai atrakino savo 
kambarį. Štai padavė man 
gražų pakelį... Širdis man 
džiaugsmingai mušė: tai 
geručiai tie mielieji Rep
šiai —daktaras ir Elzbie
čiutė! Susiprato! Kaip gi
liai aš jiems dėkingas!

Klausinėjam abip u s i a i, 
kalbamės.

—Kaip sekasi draugui 
daktarui Lietuvoj? Ar ne- 
pasiilgot Amerikos?

—Ačiū, sekasi gražiai, 
esu patenkintas. Lietuvoj 
tokie malonūs, mandagūs, 
draugiški žmonės! Ne, A- 
merikos nepasiilgstu, bet 
apie draugus ir drauges 
dažniau užeina atsiminimai, 
svajos ... Kaip tamstos gy
vuojate?

—Ogi sau krutame, kiek 
galėdami. Abu pensininkai, 
krūvon sudėję, verčiamės. 
Žinote, Amerikoj taip bran
gus pragyvenimas. Maistas 
labai brangus ir netikęs 
maistas. Vis užtaisytas, už- 
provytas su chemikalais...

—Kaip tamstom patinka 
Vilnius?

—O! Labai patinka! 
Toks gražus, toks švarus 
Vilnius! Tokie gražūs pa
statai, namai, jų architek
tūra. Ogi tų naujų kiek 
pastatyta ir tebestatoma! 
Mirga mirguliuoja įvairia
spalviai gonkai, verandos,- 

didžiuliai penkia-šešiaaukš- 
čiai namai. Puikūs parkai, 
Lenino aikštė, Gedimino 
aikštė, bokštas koks įdo
mus! Koks vaizdas į mies
tą atsiveria iš Gedimino 
bokšto! Gražumėlis Petro 
ir Povilo bažnyčios; tie ta
pyti paveikslai, stat Ūlos ! 
Lyg koks muziejus! O dai
lės paveikslų galerija! Mie
lasis draugas Laurynas Ka
počius rūpestingai aprodo, 
aiškina...

Įžengėm i vieną kitą nu
merį. Čia draugės turi sa
vo atvykusių svečių, iš Vil
niaus ir iš toliau. Nenorė
jom trukdyt saviškiu. O 
draugas Kapočius aiškina:

—Dar nedaug tespėjom 
prisižiūrėt į Vilnių. Buvom 
Rasų kapinėse. Šį popietį 
galvojau nuvažiuot su sve
čiais į Valakampius, į mau
dynes, į pušynus. Bet oras 
atrodė nepalankus, tai nu
tarėm — kitą kurią dieną.

—O mes nenuobodžiavom. 
Vaikštinėjom po Vilniaus 
gatves, laisvai sau, kaip 
kam patinka. Buvom par
duotuvės e. Visur pilna 
žmonių, eilėmis laukia. Ma
tėm: maistas čia pigus ir 
geras. Gyvenamieji butai 
atrodo patogūs ir labai pi
gūs. Vienos draugės lan
kytojai nusivedė mus, paro
dė savo tris kambarius, 
naujame didžiuliame pasta
te. Ką ir sakyt. Pigu ir 
patogu. Rendos moka po 
8, po 10 rublių mėnesiui už 
visą būstinę. Žiemą esą po
ra rublių brangiau—už ap
šildymą. Kad taip Ameri
koj, tai už toki butą būtų 
bent 80, 90 dolerių mėne
siui.

Draugas Laurynas Kapo
čius aiškina: rytoj paryčiu 
važiuosime i vieną vidurinę 
mokyklą. B u s mokiniam 
diplomų davimas, bus mo
kinių deklamacijos, dainos, 
šokiai, mokytojų kalbos. 
Bus fotoreporteris, bus 
šaunus atmintinas momen
tas ...

Draugai Kvietkauskai, 
kaip ir kitos turisčių drau
gės, pažiūrėt, atrodo gra
žiai. Man parūpo pasitei- 
raut, kaip su sveikatos da
lykais. Draugė Marytė 
Kvietkauskienė pasakė tik 
trumpai ir tiesmukai:

—Ai, ai, nė neklauskite. 
Žinote, Amerikoj gydytojai 
labai daug plėšia už gydy
mą. Nueini privačiai į gy
dytojo kabinetą, tai be 10 
dolerių neišeisi. O tik cap 
cap pačiupinėjo pulsą, pa
žiūrėjo j liežuvį, paklausi
nėjo kiek — ir gatava. 
Brikš brikš receptą — ir 
davai 10 dolerių. Jei kaip, 
tai dar nusiųs nuimt eksrei 
paveikslą, tai rentgeno. Ten 
vėl, ar reikia ar nereikia, 
padarys tau kelias nuotrau
kas ir atlups 30-40 dolerių. 
Už vaistus tiek pat atiduo
si 8 ar 10 dolerių. O jau 
pakliuvai į ligoninę, tai ir 
galo nėra! Pirmą dieną būk 
už pilnesnį ištyrimą, už la
boratorijas, už slaugę, už 
deguonio pakvėpavimą tai 
ir šimtinę iš tavęs iškrapš
to. Jei reikia operacijos, 
tai vėl tau kelios šimtinės 
ištirpo... Sakau gi: Ame
rikoj geriau nė nesigydyt! 
Visą tavo gėrybę atims, 
pliką paliks...

Pagalvojau —• teisybę sa
ko draugė. Tai ne čia, mū
sų mielojoj Lietuvoj. Gy
dymas nemokamas. Gydy
tojos uoliai tave prižiūri. 
Bet kokie laboratoriniai ty
rinėjimai irgi dykai, veltui. 
Jei greita liga, ūminis su-

...Šiandien, birželio 29 d., 
baigsis Tarptautinis Mote
rų Kongresas.

Šiandien Janina Narkevi
čiūtė ir aš įteikėme dova
nas kosmonautei Valenti
nai Tereškovai. Janina da
vė jai gintarinį apyrankį, o 
aš užsagiau jai ant kaklo 
gintarinius karolius. Valen
tina apsikabino mane ir 
karštai pabučiavo . Ji tokia 
draugiška, paprasta!..

Rašant šiuos žodžius, te- 
lefonuoja man iš Vilniaus, 
iš dienraščio “Sovietskaja 
Litva” redakcijos prašant, 
kad parašyčiau neilgą 
straipsnelį apie Moterų 
kongresą. Tai laiško rašy
mą nutraukiu; rašau jiems 
įspūdžių pluoštelį...

Birželio 26 d. pertraukos 
metu mudvi su Janina Nar
kevičiūte pavažinėjome po 
Maskvą. Aplankėme kapus 
V. Kapsuko, Eidukevičiaus- 
Baranausko, Gogolio, Če
chovo, Majakovskio, Zojos 
Kosmodemjanskojos, Tre- 
tiakovo ir kt.

Buvome Lenino mauzolie
juje. Čia pat, pagal Krem
liaus sieną, aplankėme ka
pus amerikiečių: Ruthen- 
bergo, Haywoodo, John Ree- 
do, Engdahlio.

Aplankėme Liaudies Ūkio 
parodą, taigi ir Lietuvos 
paviliįoną; ten sutikau Ry
mą Siurbį — perdaviau 
sveikinimus jo dėdės niu
jorkiečio Jono Siurbos ir 
kitų pažįstamų amerikie
čių. Pavilijono darbuotojai 
apdovanojo mane gintarine 
saga.

Dienraščio “Sovietskaja 
Rossija” kolektyvas pakvie
tė korespondentus - žurna
listus į žurnalistų namus 
pobūviui. Dalyvavo dauge
lio kraštų žurnalistai: Ang
lijos, Brazilijos, Nigerijos, 
Čekoslovakijos, ir daug 
daug kitų šalių. Buvo JAV 
savaitraščio “Newsweek” 
korespondentas ir kt. ame
rikiečiai. Teko būti ten ir 
man.

Tikiu, kad jūs gaunate iš 
Kongreso žinių greičiau ne
gu aš suspėju parašyti ,tai 
čia suminėsiu tik kai ku
riuos įdomesnius epizodė- 
lius.

Iš JAV Kongrese daly
vauja daugiau kaip 50 mo
terų iš 21 miesto. Margare- 
ta Russell, iš Women Strike 
for Peace, iš Washingtono, 
buvo išrinkta tos grupės 
vadove. Ji pasakė Kongre
se puikią kalbą! Kitos su- 
minėtinos amerikietės: 
Mrs. B. W. Ashby, iš San 
Francisco; Chalotte Spiro, 
iš Floridos; Ruth Gage 
Colby, Mrs. Lynnie Mile, 
Irma Wender ir Lucy 
Haessler, iš Detroito; Mrs. 
Ruth Amoni, iš Pasaic, N. 
J.; Jane McManus, savait
raščio “National Guardian” 
bendradarbė, iš Niujorko. 
Kitos buvo iš Los Angeles, 
iš Berkley, Cal., iš Illinois, 
ir kt.

Kongreso delegatės, pasi
dalinusios į smulkesnes 
konferencijas (panels), ap
tarė specifiškus klausimus, 
o vėliau, paskutinę Kongre
so dieną, visa tai sukaups 
į vieną rezoliuciją-atsišau
kimą.

sirgimas, atlekia greitoji 
pagalba...

Jau vėlus vakaras. Na, 
turiu skubiai mėžt namo. 
Pėsčiom sveikiau.

—Iki pasimatymo, mielo
sios draugės. Pasimatysi
me rytoj.

Suplaukė daugiau kaip 
6,000 iš viso pasaulio kraš
tų Kongresui sveikinimų. 
Pažymėsiu tik keletą. Svei
kino Sirimavo Bandaranai- 
ke, Ceylono moteris minist
rų. pirmininkė, taipgi In
donezijos prezidentas d-ras 
Sukamo; sveikino Belgijos 
karalienė Elzbieta, taipgi 
prof. J. D. Bernai, anglas 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
prezidentas.

Kokių puikių čia kalbų 
pasakyta! Vis už taiką, 
vis už tai, kad moteris, ne
žiūrint, kur- ji begyventų, 
turėtų laisvę, turėtų lygias 
teises su vyrais. Pabrėžti
nai visur reikalaujama, kad 
vaikų, nežiūrint,.kur jie gy
vena ,sveikata būtų apsau
gota, kad jiems būtų suda
rytos sąlygos mokytis.

•_•

Birželio 29 d., tuojau, kai 
Kongreso sesija baigsis, čia 
bus didžiulis koncertas. Ja
me vienu ar dviem atvejais 
orkestrą diriguos lietuvaitė 
Margarita Dvarionaitė, įžy
mi muzikė. Ji, kaip esu mi
nėjusi, yra Kongreso dele
gatė, atstovaujanti Lietu
vą. Turėsiu laimę Marga
ritą matyti diriguojant or
kestrui !

Ieva Mizarienė
1963-VI-29

KRISLĄ!
Tąsa iš 1-mo pusi, 

šia politiniai raketieriai savo 
bizniui.

Abraomas Link o 1 n a s yra 
pasakęs:

‘‘Jūs galite suvedžioti kai 
kada visus žmones, ir kai ku
riuos žmones per visą laiką, 
bet jūs negalite suvedžioti 
(apgaudinėti) visų žmonių 
visuomet.? : > ,< .

Tai, pagaliau, turėtū šuprkš- 
ti ir “veiksniai.”

Marijonų laikraštis pradėjo 
kryžiaus karą prieš preziden
tą Kenedį. “Drauge” (liepos 
mėn. 2 d.) tūlas Gediminas 
Galva rašo:

“Prezidento Kenedžio gra
ži kalba Amerikos universite
te Wahingtone atmiešta nuo
dais, kurie pravėrė duris jai 
patekti sovi etinės spaudos 
skiltyse...”

Girdi, prezidentas jau sto
jus už tokį šūkį: “geriau rau
donas, negu lavonas.”

G. Galva šitaip samprotau
ja: “Jis (Kenedis) pradeda 
labai pavojingą žaidimą, ku
ris ateinančiais metais privers 
tautą patraukti varpų virvę 
atsisveikinti su esamu prezi
dentu.”

Klerikalai puola Kenedį už 
tai, kad jis pasisako už taikos 
išlaikymą žemėje.

Bet kas jų paiso! Dori ka
talikai, dori žmonės visi no
ri taikos.

Moteris, kuri apeliavo į 
JAV Auk š čiausiąjį teismą, 
kad jis uždraustų verstiną 
biblijos skaitymą viešosiose 
mokyklose, dabar ruošiasi 
įkurti ateistų koloniją. Toji 
moteris — Madalyn J. Mur
ray. Aukščiausiasis teismas 

MIRUS

Jonui Valenčiui 
o

Birželio 25 d. — Richmond Hill, N. Y.
Reiškiame giliausią užuojautą jo giminėms 
ir pažįstamiems. Jo meniniai gabumai-pasi- 
rodymas estradoj pasiliks mūsų mintyse vi
suomet. Ilsėkis ramiai, Jonai.

Frances ir Danatas Mažiliai
—Brooklyn, N. Y.
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jos apeliaciją, kaip žinia, iš
klausė.

Kur toji ateistų kolonija ža
da būti?

Ogi netoli Stocktono mies
telio, Kansas valstijoje.

Įkurta speciali korporacija, 
finansuojama turtingų dėdžių. 
160 akrų plote žadama įsteig
ti universitetą, informacijos 
centrą, radijo stotį, spaustu
vę ir seneliams namus. Inkor
poravimo dokumente sakoma, 
kad “visokiais būdais bus 
bandoma praplėsti materializ
mo filozofija.”

Tikslas, kaip matome, ge
ras, tik nežinia, ar jis bus pa
siektas. Reakcionieriai, viso
kių tikybų dvasininkai, turčiai 
darys visa, kad projektuoja
mas ateizmo centras neįsikur- 
tų.

Kadaise JAV buvo daug 
laikraščių; buvo leista daug 
literatūros laisvamanybei bei 
ateizmui praplėsti. Buvo ne
maža visokių organizacijų, 
kovojusių prieš religinius bur
tus. Bet jos išnyko. Kapita
listinei santvarkai, mat, baž
nyčia, bus ji tokia ar kitokia, 
labai1 reikalinga, nes ji verčia 
darbo žmones lenktis prieš 
savo išnaudotojus.

ĮVAIRIOS žinios
Net minyškos ir 
kunigas pikietavo

Chicago, Ill. — Negrų 
kova prieš diskriminaciją 
pasiekė net katalikų minyš- 
kas ir kunigus. Visos Chi- 
cagos nuostabai liepos 2 d. 
prie grupės studentų, kurie 
pikietavo Illinois Club for 
Catholic Women, prisidėjo 
šešios minyškos ir 1 kuni
gas. Pasirodo, kad šitame 
katalikių moterų klube, ku
ris turi net 3,000 narių, ne
siranda nė . vienos negrės 
moters. '

Pažangesni didžiojo ka
talikų Loyolos universiteto 
studentai ruošė pikietą su 
reikalavimu, Jcąd toji rasi
nė klube diskriminacija 
būtų panaikintą.. Jiems pri
taria ir padeda kai kurios 
minyškos.

Masinis policijos 
teroras Baltimore]

Baltimore, Md. — Liepos 
4-tą dieną įvyko masinė 
žmonių demonstracija prieš 
rasinę segregaciją Gwynne 
Oak parke. Demonstracija 
buvo didelė. Joje dalyvavo 
pribuvę kovotojai ir iš kitų 
valstijų. Buvo keletas ir iš 
New Yorko. Tai buvo Lais
vės keliautojų žygis panai
kinti parke segregaciją.

Policija padarė žiaurų 
užpuolimą. Suareštavo ir 
sukimšo į kalėjimą 283 
žmones. Jų tarpe apie treč
dalį yra baltų. Sulaikytų 
tarpe randasi ir New Yorko 
Presbyter i jonų bažnyči o s 
vyskupas Blake. Beje, už
puolime ant demonstratų 
dalyvavo ir Maryland vals
tijos milicininkai.

Londonas. — Dabar Ang
lijoje yra beveik 500,000 be
darbių.

Lankysis V. Andrulis 
iš Chicagos

Gavom pranešimą, kad 
šiomis dienomis New Yor- 
kan atvyksta “Vilnies” re
daktorius ir veteranas vei
kėjas Vincas Andrulis. Pas 
mus jis žada būti apie lie- j 
pos 11 d. Kaip ilgai jis čia 
lankysis, dar nežinia. Suži
nosime, kai atvyks. Ta pa
čia proga žada taipgi ap
lankyti Philadelphiją ir ke
lias kitas vietas.

Tik labai gaila, kad jo at
vykimo į rytines valstijas 
proga labai staigi ir liūdna. 
Atvyksta jis todėl, kad 
Hazelton, Pa., mirė jo bro
lis, kuris, kaip jis rašo, bu
vo dešimt metų vyresnis už 
jį. Mūsų nuoširdžiausia 
užuojauta Vincui ir kitiems 
veliono Andrulio giminėms.

A. Bimba

DAUGIAU SUVARŽYS
Washingtonas. — Valsty

bės departamentas ruošiasi 
dar labiau suvaržyti ameri
kiečių važiavimą į Kubą. 
Sakoma, kad nesilaikan
tiems potvarkių bus žymiai 
padidintos bausmės. Vals
tybės departamentą labai 
supykdė nuvykimas į Kubą 
59 Amerikos studentų.

ARGENTINIEčIAI 
PROTESTUOJA

Buenos Aires. — Tauti
nis liaudies frontas protes
tuoja prieš militaristus, ku
rie užgrobė valdžią ir ruo
šiasi pravesti neva rinki
mus. Tie rinkimai būsią tik 
apgavystė.

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE PARK, N, J.

LLD 77 kuopos ir LDS 115 kuo
pos susirinkimai jvyks liepos 9 d., 7 
vkl. ;vak., J. Bakūnų namuose, 316 
3rd St Kviečiame visus' narius da
lyvauti. Bus LLD Centro Komiteto 
nominacijos 'Taipgi aptarkime at- ’ 
einantį “Laisvės" pikniką-, kuris 
įvyks liepos 21 d. Irgi LDS 3-čios 
apskrl pikniką, kuris įvyks rugsėjo- 
mėnesį, ir kitus kuopų reikalus. ;

G. S. (53-55)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Liepos-July 12 d., 7:30 vai. vakare, 
Vengrų klubo patalpose, 1144 North 
4th St. Išgirsite komisijos prane- j 
Šimą apie buvusį išvažiavimą au-; 
tobusu į baltimoriečių pikniką.

Draugai ir draugės, atsilankykite 
į šį susirinkimą kuo skaitlingiau
siai, nes vasara tik prasidėjo, o 
namuose nosis nukorę nesėdėsime. 
Pasitarsime apie tolimesnę veiklą.

Valdyba (52-54)

NEW JERSEY IR NEW YORKO APYLINKĖS

PIKNIKAS.
PARAMAI LAIKRAŠČIUI “LAISVEI”

Sekmadienį Liepos 21 July
Pradžia 1-mą valandą dieną

Picnic Grove Park
207 Walker Street Cliffside Park, N. J.

Specialis busas eis iš Brooklyn© 
Išeis nuo Lituanica Square 11 vai. ryto

KAINA KARTU SU ĮŽANGA $2.50
Prašome iš anksto įsigyti buso bilietą ir prisirengkite 

vykti į pikniką. Yra visi patogumai piknikui.
Įžanga 75c. asmeniui. Bušu važiuojantiems iš Brook- 

lyno, užsimokėjusiems $2.50, įžangos nereikės mokėt.

Kelrodis važiuojantiems miestų transportacija:

Iš Brooklyno važiuokite Niujorkan į Port Authority 
busy stotį ant 8th Avė. ir 41 St. Ten užsikeikite auto
matiškais laiptais ant antro aukšto ir eikite į kairę pusę, 
kur pamatysite elektra apšviestą užrašą: Platform 50-55. 
Ten įėję matysite po dešinei numerį prie laiptų 50, ir 
tie laiptai užveža ant platformos, kur paimsite busą į 
Cliffside Park. Išlipkite ant Walker st. ir eikite į dešinę/ 
pusę iki Palisade Ave., kur rasite pikniko vietą.

Nuo Journal Square iš Jersey City imkite busą į Nur^ 
gesser. Čia persėskite į Public Service busą No. 22; Cilff- 
side išlipkite ant Walker st. ir eikite į dešinę iki parko.

Ruošiasi vykti į > 
Šenandorio pikniką ■

Teko sužinoti, kad į “Lais
vės” naudai ruošiamą pik
niką sekmadienį, liepos 14 
d., Shenandoah - Mahanoy 
City apylinkėje, ruošiasi 
vykti grupė niujorkiečių. Iš 
“Laisvės” personalo vyksta 
A. Bimba ir S. Sasna. Gali
mas daiktas, kad susidarys 
pilna mašina.

Rep.

IŠVYKO FLORIDON
Ozone Park gyventojai 

Vladas ir Eva Graunai iš> 
vyko atosto g a s praleis^ 
Floridoje, nors, tiesa, pa
grindinis jų kelionės tikslas 
į pietus vasaros karščių me
tu yra atlankyti Evos sese
rį Petrę Simėnienę, kuri 
sveiksta po sunkios opera
cijos. Eva tą vizitą Petrei 
nrižadėjo, kai jinai ir sesuo 
M. Juškienė buvo nuvyku- 
sios Petrę atlankyti tuoj po 
jos operacijos. Petrė tuo
met buvo kritiškoje padėty
je, sesers prižado nesupra
to. Tačiau Eva savo priža
do neužmiršo.

K.

SVEIKINA
Iš Pietų Carolina, valsti

jos, kur jie atostogauja, 
Brazauskai rašo laisvie- 
čiams:

Siunčiame geriausius lin
kėjimus jums ir visiems 
mūsų pažįstamiems. Labai 
gaila, kad taip greitai pra
bėgo dvi savaitės. Na, ^ki 
pasimatymo!

Elena ir Walt?r

ANTRA DIDELĖ 
SAVAITĖ

ARTKINO- dokumentališka 
programa spalvose:

“FROM THE KREMLIN” 
TO THE COSMOS 

• *
“STELLAR BROTHERS”-—

Skrfdlrras Nikolaev’o ir 
Popovlch’o į erdvę

* * Kremliuje:
* * Sovietų šokių Festivalis
* * Lapkr. 7-tos celebracija

Ekstra — —
Baletas spalvos©—“Hump Back 
Horse”—su balerina Plisetskaia 
CAMEO Teatras — 8th Avė., 

arti 44th St., N.Y.

Tel. JU. 6-8534




